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Combinatul
petrochimic Brazi

• Colectivul combinatului și-a 
depășit angajamentul luat in cin
stea rile: de 1 Mai. valoarea pro- 
duselor petroliere și petrochimice 
realizate peste plan ridicindu-se la 
21 milioane lei. Operatorii, maiștrii 
și ingineri; de la secția dimetil- 
tereftaiat au reușit, prin exploata
rea instalațiilor la cei mai inajți 
parametri, să livreze de la începu
tul anului produse in valoare de 
4 200 000 lei.
• Scurtarea timpului planificat de 

revizie la instalații — acțiune de 
mare importanță — a fost îmbră
țișată de întreg colectivul de la in
stalația de majorare a producției 
d x.'.en (M.P.X.). In acest fel s-a

instalația să intre in 
cu 3 zile mai devreme, 

realizîndu-se in această lună o 
producție suplimentară de 100 tone 
tcluen. 150 tone ortoxilen și 200 
tone paraxilen.

pentru
prelucrarea aluminiului

Slatina
• La secția extrudate, principa

lul sector de activitate al intreprin- 
d rii. s-au obținut pină acum, 
P'.s-.e prevederile angajamentului 
asumat, produse în valoare de 
2 716 000 lei. Ieri a intrat in func- 
: ane linia de turnare continuă : 
pină La sfirșitul anului, se vor pro- 
d'.ice peste 1 500 tone bandă ' din 
aluminiu. De la începutul anului și

pină acum, au fost introduse In 
fabricație 30 de noi sortimente.

• O amplă acțiune vizează redu
cerea consumului de aluminiu. La 
profilul, denumit 17 A. de exemplu, 
destinat Uzinelor de vagoane Arad, 
inginerii Ovidiu Popa și Petre Bo- 
toran au găsit soluții pentru redu
cerea consumului dc metal cu 30 
la sută. Numai la acest profil se 
economisesc 10 tone de aluminiu. 

Uzina de strunguri Arad
• Se prelimină că angajamentul 

asumat pentru întregul «an — la in
dicatorul producție marfă să se ob
țină suplimentar 10 milioane lei — 
va fi realizat in întregime in cin
stea zilei de 1 Mai.

• Pentru reducerea importului 
de utilaje, s-a acordat o deosebită 
atenție acțiunii de autoutilare. Pe 
această bază, in uzină au fost 
realizate un agregat pentru frezat 
săniile la strung, un agregat pentru 
frezat cuple frontale și un ferăs
trău cu panglică pentru tăiat 
tablă după șablon.

Uzina 
„lndependența"-Sibiu
9 A fost realizat Integral anga

jamentul de a obține pină la 1 Mai 
o producție-marfă peste plan de 
6 milioane lei. S-au fabricat supli
mentar. intre altele. 108 tone uti
laje pentru industria alimentară, 
66 tone utilaje pentru industria 
chimică. 3 300 m lanț cu role.

• Aplicarea inițiativei „Nici un 
gram de metal in plus, nici un gram 
pierdut !“ s-a soldat pină acum cu 
o economie de 106 tone metal.

Uzina de fire și fibre
sintetice-lași

cimentului refractar la cuptoare, 
prelungindu-se astfel de patru ori 
durata de funcționare a acestora.

Perseverența 
celor harnici
LA UZINA „23 AUGUST" DIN BUCUREȘTI - 

DE UNDE A PORNIT CHEMAREA LA ÎNTRECERE

.„Un transportor 
imens lunecă pe șine, 
de la o hală la alta, 
d-.stribuind vagoane cu 
materie primă. Oțela- 
rii toarnă piesele in 
forme. La mecanică, 
maiștri circulă printre 
șirurile de mașini pre
lucrătoare, distribuind 
comenzi noi și desene 
de execuție. Ușile 
unei hale de dimen
siuni impresionante se 
retrag incet și o loco- 
motivâ Diesel hidrau
lică. nou-nouță, iese 
in curtea uzinei, gata 
de probe, de încercări 
și. apoi, de drum. La 
bancurile de probă se 
rodează motoare. De 
la laboratorul central 
se întorc tehnicieni cu 
eșantioane de analize 
fizico-mecanice. Prin 
ferestrele largi, lumi
noase ale pavilionului 
tehnic, se văd oameni 
lucrind la planșete...

Aceasta ar fi imagi
nea cotidiană a activi-

tățli acestei mari 
uzine bucureștene — 
uzina „23 August". De 
aici, din această uziDă 
cu o pondere Însem
nată in industria con
structoare de mașini, a 
pornit, la începutul a- 
cestui an, spre toate 
întreprinderile simi
lare din țară, o pa
sionantă chemare Ia 
întrecere cuprinzind 
angajamente mobili
zatoare pentru depă
șirea planului pe 1973, 
cu scopul major : rea
lizarea cincinalului in 
patru ani și jumătate. 
Pentru că, in cadrul 
întrecerii, al hotăririi 
unanime privind în
făptuirea cincinalului 
înainte de termen, 
contribuția marilor în
treprinderi este deter
minantă. Așa au gin- 
dit comuniștii uzinei, 
muncitorii, tehni
cienii și inginerii ei, 
întregul colectiv al a- 
cestei întreprinderi,

situată într-un cartier 
bucureștean cu veche 
tradiție muncitoreas
că. Iar azi, după tre
cerea a aproape patru 
luni din acest an, in 
vasta competiție a 
muncii, stimulată pu
ternic de apropierea 
zilei de 1 Mai, colec
tivul uzinei „23 Au
gust" raportează suc
cese de răsunet in în
deplinirea planului a- 
nual și a angajamen
telor asumate.

„Ne angajăm să de
pășim, in acest an, 
planul la producția- 
marfă cu 3 la sută, re
prezentind in princi
pal locomotive Diesel- 
hidraulice din gama 
de 250—1 250 CP, mo
toare de 350—750 CP, 
precum șl oțeluri alla-
Ștefan Z1DAR1ȚA

• Angajamentul anual de 160 
tone fire peste prevederi a fost 
realizat aproape in întregime, iar 
cel de 300 tone fibre — in propor
ție de 50 la sută. S-au atins, încă 
din prima lună de funcționare, 
parametrii proiectați la noua insta
lație de 1 080 tone fibre pe an.

• O acțiune eficientă se desfă- 
. șoară in secția fibră, unde, cu for

țe proprii și folosindu-se mai bine 
spațiile de producție existente, vor 
fi date in funcțiune noi utilaje și 
instalații.

Șantierul naval din 
Drobeta Turnu-Severin

țevi 
„Republica ‘‘-București

• Pină în prezent s-a realizat o 
producție globală suplimentară de 
circa 8 milioane lei, cu 3 milioane 
lei peste angajamentul asumat pe 
întregul an. S-au laminat primele 
loturi dc țevi pentru forajul de 
mare a'dîncîme. ț

• In cadrul inițiativei „Fiecare 
Inginer. maistru și tehnician să 
contribuie la creșterea eficienței 
activității întreprinderii cu o sumă 
cel puțin egală cu salariul anual", 
maistrul

• Șalanda nr. 20, de 500 mc, din- 
tr-o serie pentru export, a plecat 
In probe de mare cu două luni mai 
devreme față de termenul prevăzut.

• în cadrul acțiunii „Fiecare in
giner, tehnician și maistru — un 
cadru de concepție", au fost puse 
in valoare noi rezerve materiale și 
umane. Un exemplu : dacă in luna 
decembrie, anul trecut, indicele 
utilizare a mașinilor din secțiile 
bază era de numai 64,8 la sută, 
prezent cl a ajuns la peste 82 
sută.

„Metrom“-Brașov

de 
de 
In 
la

Aurel Moraru a propus 
automatizarea funcționării 
lierei la laminorul de 3 țoii, ceea 
ce a sporit producția cu circa 10 
la sută la acest agregat. Totodată, 
maiștrii I. Nedelcu și V. Zurini, 
împreună cu un colectiv de specia
liști de la Institutul de cercetări 
metalurgice, au inițiat utilizarea

crema-

• Din angajamentul anual de a 
realiza o .producție suplimentară de 
10 milioane lei, s-a obținut pină 
acum 5,2' milioane fel. S-au fabri
cat, pentru prima dată in țară, 
benzi de metale neferoase (alamă 
și cupru), sub grosimea de 0,10 mm, 
utilizate in industria electrotehnică 
și la fabricația de radiatoare, crein- 
du-se astfel condiții de a se renun
ța la importul acestora.

• Desfășurarea unei ample ac
țiuni de folosire intensivă a utila
jelor in secția de trefilat sirmă din 
aluminiu, unul din punctele cele 
mai strangulate ale uzinei. Rezul
tatul : un indice de utilizare a uti
lajelor de peste 90 la sută.
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Consiliului Central al Sindicatelor

La 24 aprilie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit delegația 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din Bulgaria, condusă de Kostadin 
Ghiaurov, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Bulgaria, 
care faco o vizită In țara noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
Mihai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Pavel Ște
fan și Larisa Munteanu, secretari ai 
Consiliului Central a! U.G.S.R.

A fost de față Spas Gospodov, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

In cursul convorbirii a avut loc un 
schimb de vederi cu privire la rolul

din Bulgaria
revine sindicatelor dinimportant ce _____ _________ __

cele două țări în etapa actuală, în
semnătatea deosebită pe care o au 
schimburile de informații și expe
riență in construcția socialismului.

în acest context, oaspeții au sub
liniat caracterul fructuos al convor
birilor purtate cu delegația Consiliu
lui Central al U.G.S.R.

S-a apreciat că prin dezvoltarea 
conlucrării și schimburilor de expe
riență in diverse domenii de activi
tate intre oamenii muncii și sindica
tele din România și Bulgaria se a- 
dincesc bunele raporturi de colabo
rare și de prietenie frățească stator
nicite intre popoarele noastre, In in
teresul edificării socialismului in 
cele două țări.

în cadrul întrevederii s-a exprimat 
satisfacția pentru dezvoltarea rela
țiilor pe linie de partid, sindicat, 
intre țările noastre și s-a subliniat 
convingerea că acestea se vor am
plifica in continuare, potrivit înțe
legerilor stabilite cu prilejul întilni-

rllor și convorbirilor frecvente din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, ceea ce va servi la 
extinderea și adincitea colaborării 
celor două popoare vecine și prie
tene.

Președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din Bulgaria a transmis 
din partea tovarășului Todor Jivkov 
un cordial .salut personal adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
lalți tovarăși 
dului.

Mulțumind, 
Ceaușescu a 
delegației bulgare ca la înapoierea 
in patrie să transmită tovarășului 
Todor Jivkov, celorlalți membri ai 
conducerii de partid un salut căl
duros și cele mai bune ur&i de 
succes din partea sa și a celorlalți to
varăși din conducerea partidului 
nostru.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.
1

celor-
dln conducerea parti -

tovarășul Nicolae 
rugat pe conducătorul

Delegația Asociației Naționale a Micilor

Agricultori din Cuba
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, marți dimineață, 
delegația Asociației Naționale a 
Micilor Agricultori — A.N.A.P. — 
din Cuba, condusă de Jose Ramirez 
Cruz, președintele asociației, care 
face o vizită in schimb de expe
riență in țara noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
_ Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 

P.C.R.. Aldea Militaru, ministru se
cretar de stat la Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare și Ape
lor. președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție, Marin Constantin, consilier al 
președintelui Consiliului de Stat, și 
Titus Popescu, vicepreședinte al 
U.N.C.A.P

A fost de fața Nicolas Rodviguez 
Astiazarain, ambasadorul Republi- 

I cii Cuba la București.
Exprimind profunde mulțumiri 

pentru onoarea de a fi primiți de 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președinte al Con
siliului de Stat, oaspeții au re
marcat cu satisfacție că vizita in 
România le-a permis să cunoască

pe care le obți-realizările deosebite . ____  __r.
ne țărănimea cooperatistă, întregul 
popor, sub conducerea partidului, in 
edificarea socialismului in Republi
ca Socialistă România.

Membrii delegației au subliniat, 
totodată, că această vizită le-a per
mis un fructuos schimb de expe
riență cu Uniunea Națională a Coo
perativelor Agricole dc Producție, 
cu specialiștii din diferite unități 
agricole.

Jose Ramirez Cruz a Transmis, cu 
prilejul întrevederii, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un călduros me
saj de salut din partea tovarășului 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. dirt Cuba, prim-ministru al 
Guvernului Revoluționar.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat pe conducătorul 
delegației A.N.A.P. să transmită to
varășului Fidel Castro un salut 
călduros și cele mai bune urări de 
succes.

In timpul convorbirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a împărtășit 
oaspeților din preocupările poporu
lui nostru angajat in înfăptuirea po
liticii partidului de dezvoltare a eco
nomiei noastre naționale, de moder
nizare * agriculturi; și creștere s

producției, dc ridicare continuă a ni
velului de trai, material și spiri
tual, al oamenilor muncii.

Apreciind faptul că. in spiritul în
țelegerilor și convorbirilor dintre 
secretarul general al P.C.R. și pri
mul secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, cu prilejul vizitei efectuate 
anul trecut in România de tovarășul 
Fidel Castro, relațiile bune dintre 
partidele, țările și popoarele noastre 
s-au dezvoltat, că intre U.N.C.A.P. 
și A.N.A.P. s-au statornicit legături 
rodnice de lucru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea 
promovării schimburilor în toate do
meniile, inclusiv al agriculturii, ceea 
ce contribuie la întărirea prieteniei 
și colaborării dintre popoarele ro
mân și cubanez.

Luindu-și rămas bun de la mem
brii delegației, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a urat cele mai bune 
rezultate în activitatea lor, a Aso
ciației Naționale a Micilor Agricul
tori din Cuba și a rugat să transmită 
tuturor țăranilor și specialiștilor din 
agricultura cubaneză urări de noi 
succese.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

În Industria Capitalei

elirâlă io tara noastră

(Continuare 
in pag. a Vil-a)

CANTEMIR

face o vizită oficială !n România. 
Invitația a fost acceptată cu plă

cere.
Data vizitei urmează * fi stabilită 

pe cale diplomatică.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a adresat pre
ședintelui Republicii Irak, Ahmed 
Hassan Al-Bakr, Invitația

DIMITRIE

este numai eru-nu

domnitorul patriot, 
savantul, umanistul

300 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
MARELUI CĂRTURAR Șl OM POLITIC

Se împlinesc 300 de ani de la nașterea lui Dlmitrie 
Cantemir, personalitate de seamă a Istoriei și culturii 
noastre. Hotărîrea conducerii partidului ca aniversarea 
nașterii lui Dlmitrie Cantemir să fie marcată prlntr-o 
succesiune de manifestări deosebite, să fie amplu reflec
tată in presă, să constituie obiectul unor sesiuni științi
fice, apariții editoriale etc. aduce mărturie asupra pre
țuirii de care se bucură marele om politic și strălucit 
cărturar. Cu acest articol, ziarul nostru inaugurează ru
brica aniversară consacrată personalității multilaterale 
a acestui 
savant de

ilustru exponent al spiritualității românești, 
talie europeană.

Pentru deosebite 
„filozof intre regi, .... 
filozofi", Dimitrie Cantemir, 
moștenitor al țării Moldovei", era 
primit, in 1714, membru al Academiei 
din Berlin, deoarece „printr-o pildă 
pre cit de rară, pre atit de lăuda
bilă și-a legat numele de cel al cer
cetării științelor și prin alăturarea 
sa la societatea noastră i-a adus a- 
cesteia cea mai aleasă podoabă și 
strălucire".

Titanismul acestei personalități, 
intuit de contemporani, a putut fi 
evaluat exact de-abia de posteritate, 
care a luat cunoștință de vasta, di
versa. erudita șl inovatoarea lui 
operă, rămasă, in bună parte. — da
torită împrejurărilor neprielnice — 
multă vreme in manuscris. La Îm
plinirea a trei veacuri de la naștere, 
Dimitrie Cantemir este omagiat, sub 
egida UNESCO, ca una dintre 
cele mai originale și puternice figuri 
ale culturii europene.

Tricentenarul nașterii lui Dimitrie 
Cantemir este intimpinat de poporul 
român cu dragostea, profundă cu
venită unuia dintre cei mal de sea-

merite științifice, 
dar și rege intre 

„domn

mă fii ai săi, ce și-a dedicat întreaga 
viață și activitate ca diplomat, om 
de arme sau cărturar cauzei țării 
sale, luptei pentru libertate și in
dependență, pentru propășire so
cială.

Om politic de largă comprehen
siune, savant de formație enciclo
pedică, Dimitrie Cantemir se nu
mără printre marii făuritori de cul
tură românească, reprezentind o 
culme de gindire a timpului In 
toate domeniile ilustrate — istorio
grafie, filozofie, geografie etc. —, 
deschizindu-le noi perspective de 
dezvoltare. Integrindu-se in tra
diția cronicarilor, Cantemir depă
șea nivelul lor de gindire. patrio
tismul său Imbrăcind forma unui 
umanism superior, prin care voievo
dul savant prefigura unele din ideile 
Școlii ardelene. Cunoscător al limbi
lor clasice — latina și greaca — ca 
și al unor limbi orientale și occi
dentale, Cantemir și-a format o pre
gătire multilaterală care l-a ajutat să 
abordeze domenii diverse și să dis
cute cu competență, intr-un spirit 
critic, probleme atlt de complexe.

Umanismul său _  _________ „
dit, ci, în primul rind, antropologic 
și civic, erudiția neavind numai 
rolul de a re'evalua creațiile spiri
tuale ale omenirii, ci de a le valo
rifica superior, in soluționarea pro
blemelor pe care procesul dezvoltării 
istorice le ridica savantului. Uma
nistul Dimitrie Cantemir a aspirat 
spre conturarea unei concepții uni
tare. incorporată intr-un program 
concret social-politic-cultural privind 
problemele omului și societății vre
mii sale, spre găsirea unor soluții 
menite să stimuleze deopotrivă afir
marea personalității umane și 
greșul societății.

Exponent al unei societăți
pro-

- .-------- ----- —feu
dale, Cantemir nu s-a putut elibera 
deplin in concepția sa filozofică de 
tutela religiei, dar se descifrează in 
întreaga sa operă un demers con
stant, evolutiv, de a laiciza gindirea, 
căutind in natură și societate legile 
care le guvernează. Ciștigurile sale 
cele mal importante le-a obținut in 
teoria cunoașterii, semnalind ne
cesitatea studierii nemijlocite a na
turii, subliniind caracterul indispen
sabil al cunoașterii senzoriale („toată 
cunoștiința și toată știința din înain
te mergătoarea simțire purcede"), 
necesitatea experimentului, eviden
țiind funcția generalizatoare a ra
țiunii in prelucrarea datelor em
pirice. Esențial este că, deși nu lip
sit de unele inconsecvențe, intr-un 
spirit modern, larg receptiv innoirilor 
științifice. Dlmitrie Cantemir și-a 
exprimat Încrederea In forța nelimi
tată a rațiunii, afirmind dreptul 
omului de a dispune de sine in nu
mele acesteia. într-o epocă domi
nată Încă de fatalismul religios,

omulul supus destinului el îi opu
nea un Individ apt să trăiască demn 
pe baza propriilor opțiuni morale și 
filozofice.

Pe plan social și politic, umanis
mul său se definește prin critica 
violentă adresată boierimii oligarhice, 
prin afirmarea dreptului maselor 
țărănești la o viață mai bună, prin 
încercarea de a introduce domnia 
autoritară și ereditară, ca mijloc 
de a asigura statului unitate și sta
bilitate. Claritatea de concepție și 
vehemența criticii adresată de fiul 
răzeșului Cantemir din Silișteni 
marii boierimi găsesc In unele pa
gini din „Divan", „Istoria Ieroglifi- 
că“ sau „Descrierea Moldovei" o 
pregnantă expresie, dobindind, nu de 
puține ori, accente de pamflet. In 
„Istoria Ieroglifică", „jigăniile" - 
denumirea alegorică a boierimii 
moldovene — sint fnfamate pentru 
cruzimea și rapacitatea lor („carele 
intr-o zi singe de nu vor vărsa și 
moartea nevinovatului nu vor gusta, 
a doua zi perirea sa fără greș o 
Știu"), condamnate pentru ahtierea 
după mărirea socială nejustificatâ de 
nici un merit personal, intreținind o 
luptă fracționistâ profund păgubi
toare pentru țară („ajunge-vă cit 
pină acum și pină intr-atita monar
hiile ați amestecat șl toată și mai 
nestinsă iască a vrăjbii intre dinsele 
ați aruncat"). In schimb, el pri
vește cu o caldă simpatie pe cei o- 
primați („lăcașul săracului foc și 
viața-i pară de foc iaste"), ca șj 
răscoalele țărănești cauzate de sta-

______ Constantin MĂCIUCĂ
(Continuare In pag. a Vl-a)

Concentrindu-și eforturile pen
tru utilizarea cit mai eficientă a 
capacităților de producție și a 
timpului de lucru, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din în
treprinderile industriale ale Ca
pitalei au înregistrat in aceas
tă lună însemnate depășiri de 
plan. In întâmpinarea zilei de 1 
Mai. numeroase întreprinderi 
buoureștene au raportat. încă de 
pe acum, realizarea sarcinilor de 
plan pe primele patru luni din 
acest an. Potrivit ultimelor date 
statistice, cantitățile de produse 
obținute peste plan pinâ la 20 a- 
prilie se concretizează in 604 
tone laminate finite din oțel. 
12 742 kW motoare electrice, 
20 099 KVA transformatoare e- 
lcctrioe de putere. 8 379 anvelo
pe din cauciuc. 305 300 mp țe
sături. 78 600 bucăți tricotaje, 
68 900 perechi de încălțăminte, 
27.5 tone coloranți și pigmenți 
organici și altele. (Agerpres)
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FAPTUL! 
DIVERS!
Pentru trei 
gemene

Internată la clintea de obște- I 
trict $> Kinecolopie din Tg. Mu- I 
reș. Ana Pot or a născut, in- ■ 
tr-una din nopțile trecute, trei I 
fetițe : Irina. Cristina șl Adri- I 
ana. In greutate dc 2350. 1700 și, 
respectiv, 230" de grame. Dar, I 
încă din primele clipe ale veni- I 
rii pe lume, viața lor era in pe- I 
ricoL Prezentind boala bemoli- ■ 
ti ca a noului născut, toate trei I 
trebuiau supuse unor intervenții | 
spocfale. Trei echipe de medici . 
au intrat simultan in acțiune și I 
acum cele trei fetițe se simt I 
bine. •

De la 
exercițiu, 
la... misiune |

S-a Intim plat in timpul unui ■ 
erercipu cu caracter didactic la I 
care luau parte mai mulți lu- I 
crti-.'.ri de miliție din orașul 
Cii.’ .-ași. Era ora zece seara. In I 
<■ ■•Iul hotelului din localitate, un I 

de un • 
alt coleg, avea drept temă... o I 
simplă discuție cu primul om I 
irtilr.it fn calc. Deodată, in /ața I 
lui s-a ivit un tinâr care părea ■ 
că așteaptă sau caută pe cineva. I

— Unde e celălalt — a intre- I 
bat lucrătorul de miliție ?

— A rămas Ia dormitor — i-a I 
răspuns interlocutorul.

— Cum ? I
— Păi. nu știu... Cred că e pe | 

moarte. Ne-am certat și l-am I 
lovit cu o rangă.

De prisos să mai spunem cd. 
a’:n clipa respectivă, exercițiul I 
luase sfîrșit. Dupâ cercetările I 
care cu urmat s-a stabilit că, I 
in urmd cu circa 6 ore. Adrian 
Ghcorgh-.țâ din București, in 
virstâ de 25 de ani, lucrător pe 
t.n șantier din Călărași. începuse 
sd-i povestească colegului său dc 
cameră, Mandache Bolboceanu, 
din comuna Albești, unele neîn
țelegeri a’rn familia sa. La un 
moment dat. M.B. a început să-l 
contrazică. In această situație. 
A. G. s-a înfuriat și i-a apli
cat citeva lovituri, in urma că
rora M. B. a decedat. Acum, au- 
t rul crimei iți va primi pe
deapsa prevăzută de lege.

Chiar dacă 
nu-i foc ;;

Intr-una din diminețile tre- I 
cute, o echipă de pompieri a | 
poposit in garajul autobazei 2 
Iași. E drept, nu se semnalase 
nici un incendiu. De aceea, pen
tru conducerea autobazei și 
pentru mulți șoferi, prezența lor 
aici a fost o adevărată surpriză. 
Pompierii le-au demonstrat insă 
că nu era foc. dar... oricind pu- . 
tea să fie. Pentru că — după | 
cum ne relatează It col. Crdciun I 
Petrița — cu acest prilej s-a 1 
constatat că autovehiculele erau I 
parcate fără respectarea unei I 
c. stanțe corespunzătoare intre ’ 
ele, aveau instalațiile electrice I 
defec‘e, iar stingătoarele de in- I 
cenditi erau descărcate. In I 
schimb, ia magazia autobazei se ■ 
găseau absolut toate piesele ne- I 
cesare înlăturării acestor defee- I 
țiuni. In consecință, toți cei 1 
v novați (intre care Constantin I 
Puiu, Constantin Manolache, I 
grefan Munteanu, Gheorghe I 
Baltag. Vasile Crețu ș a.) au fost i 
„arși" la buzunare. Și dumnealor I 
e bine să nu uite : chiar dacă | 
n-o fi foc. pompierii se pot în
toarce iară ! O invitație directă, I 
deci, pentru a lua măsurile co- I 
respunzătoare. ‘

Pioniera 
avea... 7 ani |

Peste aproximativ o lună și I 
jumătate, eleva Gabriela Nă- I 
pruiu din comuna Mateești (Vil- I 
cea) va încheia clasa a IV-a. E- • 
venimentul are pentru ea o I 
semnificație aparte. La data I 
respectivă ea va împlini abia 8 
cm ți jumătate. Pe baza unei I 
dispense obținute de părinți. I 
rucuța Gabriela a inceput să I 
frecventeze școala de la virsta i 
de 4 ani și jumătate, cind știa I 
deja să citească și sâ socotească. | 
La 7 ani. in urma rezultatelor 
obținute la învățătură, ea a fost I 
primită in organizația de p>o- I 
nieri. Era cel mai „tinâr" pio
nier din țară.

A schimbat 
umbra 
pe răcoare

In iulie 1969. Constantin Tu- I 
dose a fost numit gestionar la I 
magazinul forestier din Tulbu- ■ 
rea, județul Vrancea. Astăzi o I 
țuică, miine un coniac. Astăzi | 
un cintec din frunză, miine cu 
lăutarii la umbra pădurii. Pină I 
lr.tr-o zi din noiembrie 1972. I 
cind o echipă de control a găsit I 
In gestiunea magazinului o ■ 
lipsă de 11 570 lei. Conducerea I 
cooperativei nu s-a arătat insă | 
de ioc îngrijorată. L-a lă
sat pe C. T. să-și vadă mai de- I 
parte de treabă, la el in codru. I 
Rezultatul : in ianuarie 1973, la • 
o r.ouâ revizie, s-a constatat că i 
lipsa in gestiune crescuse ia I 
28 930 lei. Drept pentru care. | 
acum gestionarul a schimbat . 
umbra pe... răcoare. întrebarea I 
este insă : ce merită cei ce i-au I 
creat condiții să se comporte 
ca in codru ?

Rubricfi redoetotft de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții «Scirrteir* i

LUCRĂRILE agricole
CARTOFII

• Peste o lună ar trebui să îie pe piață, dar pentru 
un sfert din suprafață sămînța este în sac

• Ce se impune pentru urgentarea plantărilor în județele 
in care această lucrare nu s-a încheiat

în acest an, cultura cartofului va 
ocupa o suprafață de circa 116 500 ha. 
Spre deosebire de anii precedenți, au 
fost asigurate cantități mai mari dc 
cartofi de sămință din soiurile valo
roase, iar pentru aprovizionarea rit
mică a populației — din mai, cind 
apar trufandalele, șl pină in mal anul 
viitor, cind se scot ultimii cartofi din 
magazii — s-a prevăzut nu numai 
producția care să fie obținută, ci și 
eșalonarea ei. Din suprafața totală 
ce se cultivă in acest an. peste 30 000 
hectare sint rezervate cartofilor 
timpurii și de vară.

Oricine iși poate da seama ce im
portanță au obținerea producției 
prevăzute și eșalonarea ei, pentru a 
corespunde cerințelor de consum ale 
populației. In rindurile dc față ne 
vom referi, in principal, la stadiul 
plantării cartofilor timpurii și de 
vară.

In unitățile agricole din multe ju
dețe s-a încheiat plantarea. Printre 
acestea amintim cooperativele agri
cole din județele Brăila, Prahova, 
Constanța. Argeș, Caraș-Severin și 
altele. Merită evidențiată experiența 
județului Constanța unde, pe baza 
experienței, a rezultatelor obținute 
în activitatea de cercetare la stațiu
nea experimentală Valul lui Traian

P_O_R_U_M_B_U_L

CONSTANȚA Ziua este egală cu... 10000 hectare
Calitatea — pe primul plan

In ciuda vremii schimbătoare, a 
ploilor care amenință permanent, 
lucrătorii ogoarelor din județul Con
stanta obțin, cu fiecare oră, noi 
succese in bătălia pentru terminarea 
grabnică a insămințării porumbului. 
Timpul nu mai este măsurat in zile 
si nopți, ci cu unitatea de 10 000 de 
hectare, cit reprezintă viteza medie 
de lucru pe zi. în majoritatea coo
perativelor agricole situate in raza de 

-activitate a stațiunilor de mgcaniza^ 
re Dorobanțu. Remus Opreânur-Mir— 

'Ceă- Vodă. Cobadin. Indeoender^r-se" 
lucrează noaptea la pregătirea tere
nurilor. iar ziua la semănat. In fe
lul acesta, in cooperative agricole ca 
Topalu. Independența. Dumbrăveni, 
Dulcești. Țepeș Vodă. Grădina. Siliș
tea ș.a. însămințatul porumbului

Inițiative care sporesc viteza de lucru
Măsurile stabilite simbăta trecută 

de biroul comitetului județean de par
tid și organele județene dc speciali
tate privind impulsionarea lucrărilor 
d • insămințare a porumbului, in așa 
fel incit pină cel mai tirziu la data 
de 1 mai acestea să fie terminate, se 
aplică cu operativitate in toate uni
tățile agricole.

— încă in cursul zilei de dumini
că. declara ing. Nistor Marian, direc
tor al I.A.S. Biharea. am reanalizat 
măsurile stabilite initial pentru des
fășurarea insămințării porumbului și 
am stabilit ce avem de făcut pentru 
impulsionarea lucrărilor. Toate mij
loacele mecanice folosite in localități
le Diosig. Sâlard și Tămășeu. care 
au terminat însămințatul porumbului 
pe cele 519 ha planificate, au fost 
transferate imediat in comunele 
Tețchea și Săcădat. care au inceput 
semănatul mai tirziu. In asemenea 
condiții, a precizat interlocutorul. în

□ S ® S 0 K 0
Arătam, in articolul ..Pe firul ri

sipei la Uzina de fibre artificiale 
din Brăila". publicat in ..Scinteia" 
din 22 aprilie, că intîrzierile in lua
rea unor măsuri eficiente, dincolo 
de pagubele materiale amintite, pro
voacă și alte daune. Despre ce este 
vorba ?

..De la Inaugurarea întreprinderii, 
cu mai bine de opt ani în urmă — , 
ne spunea doctor Elena Donescu, 
de la Inspectoratul sanitar al 
județului Brăila — au inceput să 
apară Îmbolnăviri profesionale. După 
aplicarea unor măsuri mai serioase, 
la finele anului 1968 (au intervenit 
Ministerul Sănătății și Ministerul 
Muncii — n.a.), timp de trei ani s-a 
înregistrat o continuă scădere a 
frecventei acestora. Speram că vor 
dispărea cu totul. Dar in anul tre
cut numărul intoxicațiilor acute și 
cronice a inceput din nou să creas
că. Nivelul noxelor, intr-un număr 
de secții (Baia de fibre, de la celo
fibră, Cilindri uscători. de la super- 
cord, și altele) depășește de cinci 
pină la zece ori norma admisă. Nici 
pină azi. pentru o bună parte a sec
țiilor, întreprinderea nu are autori
zația de funcționare din partea or
ganelor sanitare".

La constatarea de mai sus se 
poate adăuga că această întreprin
dere deține un record absolut : ii 
aparțin in Jur de 80 la sută din 
toate îmbolnăvirile profesionale în
registrate in ramura chimiei.

Care este legătura Intre aceste 
Îmbolnăviri și lipsa măsurilor ? 
Sâ c.tăm chiar din analiza efectuată 
de organele Ministerului Industriei 
Chimice : ..Lipsa de disciplină teh
nologică și de lucru, ce se menține 
încă in majoritatea secțiilor și se 
manifestă in tinerea deschisă a ho
telor (capacelor — n.a), și după 
terminarea intervențiilor la utilaje, 
prezența deșeurilor de celuloză in 
hale, necurățenia pe pardoseli, 
scurgerile din baia de filai etc duc 
la apariția In atmosfera de lucru a 
unor concentrații nocive ridicate. 
Iciena locului de muncă, a spațiilor 
de depozitare și a întregului combi
nat lasă de dorit. Majoritatea acci
dentelor și intoxicațiilor s-au inre- 
gistrat cu ocazia operațiunilor de in

(nici r fost pusă la punct tehnologia 
cultivării cartofilor in această zonă 
in condiții de irigare). Județul își asi
gură din producția proprie IntreaRa 
cantitate de cartofi timpurii și de 
vară.

După cum >e știe, cartofii timpurii 
Încep să se recolteze și să ae dea in 
consum chiar de la 15—20 mai. Pen
tru a se realiza acest lucru se cere 
ca plantarea lor să se facă devreme. 
Or. pină la afirșitul săptăminii tre
cute. in cooperativele agricole nu se 
plantaseră decit 75 la sută din supra
fețele prevăzute. Cu alte cuvinte, la 
această dată, cind colțul trebuia să 
fi străpuns pftmintul, tuberculii de 
sămință, pentru un 6fert din supra
față, mai sint in sac. In cooperativele 
agricole din județul Dolj, de exem
plu, s-a prevăzut să se cultive 2 100 
hectare cu cartofi. îndeosebi pe tere
nuri nisipoase amenajate pentru iri
gat, unde se obține o producție foarte 
bună și mai ales foarte timpurie. 
Dar aci nu s-au plantat din supra
fața amintită decit 675 hectare. Lu
crările sint intirziate și in județele 
Tulcca, Buzău, Mehedinți. Situația 
se datorește, in primul rind, greută
ților care au existat in procurarea 
cartofilor de sămință. Dar unele din 
județe — Dolj, Ialomița — nu s-au 

s-a și terminat, iar In alte unități 
această lucrare a fost executată in 
proporție de 80—90 la sută. Tot pen
tru a grăbi însămințatul, tractoare
le și utilajele din unitățile care au 
încheiat această lucrare au fost mu
tate ne solele cooperativelor vecine, 
care au suprafețe mai mari neinsă- 
mințate.

Ca o noutate, in acest an. In une
le cooperative agricole, printre care 
Comana. Cumpăna. Stupina. Mihai 
Vităazu.-'SPlă întreprinderea 'agricolă 
Artițaceâ' S^**ftfițȘnințează 1 tiOfT de 
hectare de porumb cu sămință ira
diată cu raze gama, pornind de la 
o sursă de cessium, de pe care spe
cialiștii evaluează că se vor obține 
sporuri de recoltă de 15—20 la sută.

Zestrea tehnică fiind suficientă, 
iar terenul pregătit din timp, singu

sămi n tatu! celor 993 ha prevăzute a 
se cultiva cu porumb se va termina 
in cursul zilei de joi.

La brigada din satul Ciocaia a coo
perativei agricole Cadea i-am găsit 
ieri dimineață la cimp pe inginerul 
șef Kozma Gyula și președintele loan 
Brata. care îndrumau munca la in- 
sămințări. Și aici — o inițiativă lău
dabilă. care merită să fie preluată și 
de alte unități agricole. Soluția pen
tru erbicidarea porumbului era depo
zitată in cisterne la marginea tere
nului inainte de orele 6 dimineața. 
Tot atunci era adusă și săminta 
necesară, astfel că semănătorile nu 
așteptau in timpul zilei după erbicid 
și semințe. ..Pină simbătă, ne-a spus 
președintele, terminăm insămintarea 
porumbului pe toate suprafețele "pla
nificate".

Pe linia inițiativelor bune, care 
sporesc viteza zilnică de insămința

□ a a a b B
tervenție în instalații și au (ost de
terminate de faptul că oamenii n-au 
purtat ochelari de protecție, n-au 
respectat normele și instrucțiunile 
de protecția muncii, aspecte devenite 
poribile ca urmare a lipsei de supra
veghere și control din partea șefilor 

Pe firul risipei la Uzina de fibre artificiale din Brăila (II) 

„INDISCIPLINĂ!" - se lamentează 
cei în cauză, dînd cel mai cras 

exemplu de indisciplină
© DUNĂREA E MARE Șl ÎNGHITE TOT, PEȘTII SINT MUȚI CA PEȘTII, IAR AMENZILE 
CONTRAVENȚIONALE N-AU NICI UN EFECT • ȘASE LĂUTARI, UN FOTBALIST Șl DOI 
MARINARI LA 0 STAȚIE DE EPURARE CARE NU EPUREAZĂ NIMIC IN AFARA DE... 

APROAPE UN MILION DE LEI ANUAL

direcți și a serviciului de protecția 
muncii".

Clar și răspicat !
Necesită investiții instruirea per

sonalului. obligația de a puria 
ochelari la intervenții, de a lua mă
suri de supraveghere, de a menține 
curățenia In hale, de a etanșa 
scurgerile ? Nu. e nevoie doar de dis
ciplină din partea acelora care au 
obligații de a conduce, organiza și 
supraveghea procesul de producție. 

îngrijit să-și ridice din vreme și In 
Întregime cantitățile care le-au fost 
repartizate de către Centrala de pro
ducție, valorificare și industrializare 
a legumelor și fructelor. Este nece
sar ca in flecare unitate agricolă din 
cele situate in zonele sudice ale ță
rii să se planteze toate suprafețele 
prevăzute a «e cultiva cu cartofi 
timpurii și de primăvară, lucrare 
care se poate executa pină la 1—5 
mai. pentru a se putea obține o pro
ducție eficientă din punct de vedere 
economic. Condițiile naturale sint 
favorabile plantării cartofilor — so
lul are umiditate suficientă, iar tem
peratura este moderată, incit Înmul
țirea se poate face in bune condiții. 
Chiar in județele In care s-au reali
zat suprafețele prevăzute a se cul
tiva. lucrările de plantare pot con
tinua dacă există material sâditor. 
Nu există nici un risc dacă se plan
tează chiar suprafețe mai mari. Car
tofii de vară, dacă nu sint solicitați, 
pot fi lăsați oricit in pămint și recol
tați atunci cind e nevoie. Ei pot fi 
valorificați oricind cu venituri foar
te bune pentru unitățile producă
toare. Trebuie luate măsuri urgente 
pentru procurarea cartofilor de să
mință și grăbirea lucrărilor de plan
tare. pentru a se putea obține o pro
ducție cit mal mare și mai timpurie.

rele probleme care se ivesc se re
zumă la strategia folosirii timpului 
dintre ploi și a terenurilor zvintate. 
care sint luate imediat in primire 
de către mecanizatori. De altfel, prin- 
tr-o organizare temeinică a muncii 
și dirijarea operativă a mașinilor 
unde este nevoie de ele. insămință- 
rile avansează rapid. Pină marți di
mineața se insămînțaseră 71 570 ha 
cu această cultură, reprezentind 71 
la sută din suprafața planificată. Ți- 
'nind Seama -de viteza zilnică reali-, 
zaU W.W.; HhMntin Popa, di
rectorul direcției agricole județene, 
aprecia că simbătă. 28 aprilie, insă- 
mințatul porumbului se va încheia pe 
întreaga suprafață.

George M1HAESCU 
corespondentul „Scînteiî*

re. se înscrie și măsura luată la sta
țiunile Secueni. Marghita si altele, 
unde întreținerea tehnică a mijloa
celor mecanice, precum și alimen
tarea lor 6e fac de către echipe spe
ciale. in timpul nopții, astfel că di
mineața intră în cimp In condiții 
bune de funcționare.

Prin aplicarea măsurilor stabilite, 
in județul Bihor ritmul de insâ- 
mintare, în ultimele trei zile, a spo
rit de la 4 845 ha planificate initial, 
la peste 5 200 ha zilnic. In coope
rativele agricole din județ s-au in- 
sămîntat pină marți 33 900 ha cu po
rumb. din cele 56 200 ha planificate ; 
15 unități agricole, printre care cele 
din Poiana. Sălard. Vășad. Valea lui 
Mihai și altele, au terminat această 
lucrare.

Dumitru GÂȚĂ
corespondentul „Scînteiî"

Dar aceștia... se pling de indisciplina 
altora.

Unde sint prea multe noxe Înăun
tru — sublinia ing. Victor Gorcea, 
inspector general adjunct in Mi
nisterul Muncii — mai ies și pe 
dinafară. Deversează ca dintr-un 

vas prea plin. Afirmația nu e o fi
gură de stil ; ajunge să călătorești 
cu mașina pe șoseaua din fața uzi
nei și vei simți niște mirosuri de
zagreabile.

Necazuri mult mai mari provoacă 
excesul de deșeuri ce ajung in apele 
uzate, care, conform prevederilor le
gale, nu pot fl deversate in emisar 
(Dunăre) decit îndeplinind anumite 
condiții, după trecerea printr-o sta
ție de epurare. „O stație de epurare

In cooperativele agricole din județul Mehedinți s-a lnsâmîntat 44 la sutâ din suprafața prevâzutâ a «• 
cultiva cu porumb

Echipele cetățenești din județul Satu-Mare

LA ORAȘE NU ACȚIONEAZĂ 
IAR LA SATE NU PREA FIINȚEAZĂ 
dar se anunță revirimentul de mult așteptat

Astăzi răspunde la întrebările noastre tovarășul 
IOAN DITZ. președintele consiliului județean al 
sindicatelor, președintele comisiei de coordonare și 
îndrumare a controlului obștesc din județul Satu
ri are.

—,Din cele.400 de, echipe de cont toi. abșțcso consti- 
: Wile, in- județe; .Sa ti!-Mare sint'miefeîcâK nici pipă 

in prezent, nu și-au inceput actiVHatetf, ihr altele ac
ționează sporadic și ineficace. Cum se explică persis
tența unor astfel de cazuri ?

— Este o realitate incontestabilă că in județul nos
tru, datorită intervenției echipelor de control obștesc, 
s-au luat numeroase măsuri privind perfecționarea 
activității sectoarelor de Interes public. Așa, spre 
exemplu, s-a îmbunătățit radical calitatea mezelurilor 
livrate de întreprinderea de industrializare a cărnii, 
în cadrul întreprinderii de industrializare a laptelui, 
echipele de control obștesc au determinat îmbunătă
țirea stării de igienă in procesul de prelucrare a lap
telui și a fabricării produselor lactate, ca și redistribu
irea rațională a mijloacelor de transport pentru adu
cerea laptelui de la punctele de achiziție in întreprin
dere etc. Cit privește situația la care v-ați referit, ea 
este caracteristică, in primul rind, controlului obștesc 
în mediul rural. In localități cum sint Urziceni, Beltiug, 
Berveni și altele, echipele nu au efectuat pină in pre
zent nici un raid. Explicația este una singură : în 
aceste comune, ca și in multe altele, unde s-au efec
tuat foarte puține controale, consiliile comunale ale 
F.U.S. nu au acordat atenția necesară echipelor cetățe
nești. Situația nu a fost — și, din păcate, nu este 
încă — mult mai bună nici în orașe, în spe
cial în întreprinderile producătoare de larg 
consum. Este drept, au fost efectuate controale la 
fabrica de dantele și pasmanterie „Solidaritatea", la 
fabrica de tricotaje „Tricotext" din Satu-Mare și încă 
la citeva, dar... cam atît, și fără prea mare efect.

— Stările de lucruri negative, ca acelea semnalate 
mai sus, au constituit nu de mult obiectul unei ana
lize in cadrul plenarei consiliului județean al F.U.S. 
Ce urmări au avut măsurile stabilite ?

— Controalele au devenit mai' frecvente și eficace 
in special in domeniul comerțului și cooperației meș
teșugărești. Ca urmare, aprovizionarea cu mărfuri s-a

Îmbunătățit, iar In unitățile de reparații TV, ceasuri 
ș.a. s-au stabilit tarife uniforme. De asemenea, s-a Îm
bunătățit vizibil și activitatea echipelor care contro
lează unitățile sanitare. Mă refer la restructurarea e- 
chipelor, in sensul includerii in componența acestora 
a medierilor care asigură competență activității forma
țiunilor respective. O măsură deosebit- de bună pen
tru întărirea autorității și competenței echipelor de 
control obștesc s-a doveait și .trimiterea ca însoțitori 
a activiștilor sindicali și ai altor organizații de 
masă și obștești. Cit privește situația nemulțumitoare 
a activității echipelor din mediul rural, consider că 
cel mai oportun lucru pe care il putem întreprinde 
este o reluare a instruirii factorilor responsabili și 
organizarea de schimburi de experiență in localitățile 
fruntașe din acest punct de vedere.

— Cum apreciațl eficiența activității echipelor de 
control ?

— Recent, biroul județean al consiliului executiv al 
F.U.S. a analizat această chestiune și a stabilit o serie 
de măsuri de natură să întărească eficiența controlu
lui obștesc. Astfel s-a stabilit să se convoace consfă
tuiri in principalele cartiere ale municipiului Satu- 
Mare, la care să participe, pe lingă cetățeni și condu
cători ai echipelor de control obștesc, conducerile uni
tăților comerciale, ale cooperației meșteșugărești și ale 
altor unități de larg interes public. De asemenea, va 
fi realizat un film cu aspecte din activitatea echipelor 
de control obștesc, care va constitui baza unor dezba
teri in unitățile controlate. Totodată, s-a hotărit ca, 
periodic, conducerile unităților verificate să prezinte 
— in fața comitetelor oamenilor muncii și in prezența 
echipelor cetățenești — informări despre măsurile 
luate in urma sesizărilor și propunerilor Înscrise in 
registrele unice de control. Tot in scopul creșterii e- 
ficienței controalelor, in dările de seamă semestriale 
ale adunărilor oamenilor muncii din unitățile verifi
cate se va include, in mod obligatoriu, un punct re
feritor la controlul obștesc.

Sintem hotăriți ca in județul Satu-Mare să se Înre
gistreze un reviriment serios in activitatea de control 
obștesc. Iar măsurile preconizate ne dau încredere in 
realizarea scopului propus.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteiî*

BBBBBBQSBBBBQD B B O B Q
cu multiple instalații, care a înghițit 
pină acum circa 9Q milioane de lei 
— ne spune biologul Ștefan C’azacu, 
din Inspecția de Stat a Apelor — 
are menirea de a servi Uzina de fi
bre artificiale Brăila și combinatul 
de celuloză și hirtie învecinat. Cind 

am descoperit, anul trecut, că ea e 
ocolită, că numai o parte din apele 
reziduale trec prin decantoarele sta
ției de epurare, am dispus imediata 
închidere a canalului de deversare 
directă in Dunăre. Urmarea : dato
rită utilizării unei cantități de apă 
de circa 3 ori mai mari (ață de 
cea prevăzută in proiectul stației, 
aportului exagerat de suspensii, 
instalațiile au fost suprasolicitate, 
înfundate și, practic, scoase din cir

culație In mai puțin de două săptă- 
mini de la închiderea canalului de 
deversare directă. De atunci, adică 
de mal bine de șase luni, din insta
lațiile de epurare nu funcționează 
decit sectorul de neutralizare a ape
lor acide și grătarele din care se 
scot deșeurile de fibre celulozice 
(despre care a fost vorba in arti
colul anterior). Apele se 6curg, deci, 
in Dunăre neepurate".

Am vizitat stația. De epurat, nu 
epurează nimic, in schimb înghite o 
grămadă de bani. Acolo lucrează 
doi ingineri, cinci lăcătuși, un su
dor și 29 de operatori, dintre care 
șase au „supracalificarea" de muzi- 
canți-lăutari, unul e fotbalist și doi 
— marinari. Salarii : 600 mii lei
anual. Lăutarii, după cum sintem 
informați, răspund cu multă promp- 

’titudine, cel puțin in orele de pro
ducție, la solicitările de specialitate 
pentru nunți, botezuri din oraș și 
împrejurimi. Fotbalistul (Ceară, din 
divizia ,,C“) lucrează patru zile pe 
săptămînă, cite 3 ore pe zi, iar cind 
e prezent, mai mult încurcă treaba. 
Cei doi marinari sint numai pe sta
tul de salarii : lucrează pe o șalupă, 
în stație, în ziua vizitării erau pre- 
zenți trei Inși.

Separat, dar tot pe teritoriul sta
tici și pentru ea, funcționează un 
laborator cu șase specialiști (120 mii 
lei anual), care fac oră de oră ana
liza acidității apelor, înregistrind 
conștiincios rezultatele.

— La ce folosesc analizele ?
— Nu prea folosesc, ne explică 

responsabila stației, căci, deocam
dată (de peste 6 luni !), epurarea nu 
funcționează, iar neutralizarea se 
face „ochiometric". O instalație au
tomată de măsurare a acidității, ter
minată in proporție de peste 95 la 
sută Încă din vara trecută, stă ne
utilizată.

Iar apele reziduale — amețite mai 
mult sau mai puțin cu lapte de var. 
ca să nu fie acide — transportă In 
Dunăre sulfură de carbon, zinc, bio
xid de sulf, hidrogen sulfurat, amo
niac. fenoli, detergenți, uneori și 
fungicide (pe bază de mercur) șl 
fibre artificiale.

Noroc că fluviul « mare |1 în

ghite, iar peștii sint muți șl nu re
clamă. Protestele pescarilor din zonă 
se află in diferite faze de cercetare. 
Să nu fim înțeleși greșit. Protecția 
mediului se face, intr-adevăr, cu 
muncă și cheltuială și nu ne pro
nunțăm noi dacă sint multe ori nu 
posturile la stația de epurare. Dar e 
inadmisibil să hrănești cu zeci de 
salarii o stație de epurare moartă 1 
Dunărea trebuie ferită de poluare 
și stația cit mai repede reactivată !

Pe drept cuvint cititorii se pot 
întreba : pagube materiale se înre
gistrează cu ghiotura, noxele la 
locurile de muncă depășesc cu mult 
nivelul admis, se fac deversări de 
materii poluante in Dunăre — cum 
de au fost posibile toate acestea ? 
Oare nimeni nu s-a sesizat ? Cum 
să nu ! Organele de protecție a mun
cii, sanitare și de gospodărire a ape
lor au intervenit în repetate rinduri. 
Numai in cursul anului trecut ele 
au aplicat amenzi contravenționale 
totalizînd peste 50 000 lei. Numai că 
efectele au fost minime. De ce ? 
Foarte simplu : sistemul de aplicare 
permite plata pe loc a unei jumătăți 
din minimul prevăzut pentru o anu
mită contravenție. Așa de pildă, cel 
care ar trebui amendat, să zicem cu 
800 de lei, va plăti pe loc numai 123 
de lei... pentru că minimul contra
venției respective este de 250 lei. Cit 
privește revenirea inspectorului, 
practic aceasta poate avea loc peste 
trei sau șase luni. Deci, neglijențe 
maxime scapă cu 2—3 amenzi minima 
pe an. Ieftin, nu ?

Au existat pe parcursul ani
lor și intervenții ale unor fo
ruri centrale : Ministerul Sănătă
ții, Ministerul Muncii. Măsurile 
preconizate, fiind aplicate parțial, 
s-au dovedit insă mai degrabă niște 
paliative, ce n-au soluționat pro
blemele majore ale acestei unități. 
Am scris aceste rinduri tocmai in 
intenția de a promova ldeea solu
ționării definitive a „dosarului risi
pei" de la Brăila și așteptăm răs
puns din partea forurilor vizate pen
tru a informa cititorii asupra măsu
rilor ce se Întreprind.

Al. PLA1EȘU

irtilr.it
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ADUNĂRILE DE PARTID DIN MINISTERE Șl ALTE INSTITUȚII CENTRALE

O AMPLĂ DEZBATERE CONCHETft IN SPIHITUL
COMBflTIWITATII BEWOLUTIBNARE COMUNISTE:

ce s-a întreprins și cum se acționează pentru ca hotărîrile plenarei 
C. C. al P. C. R. și Decretul privind normele unitare de organizare 

să dea rezultate maxime în perfecționarea conducerii tuturor ramurilor 
economiei naționale, a activității întregului aparat de stat

—
In răstimpul din urma, în aproape toate ministerele ți alte instituții centrale au avut loc adunâri generale lărgite ale organizațiilor de partid consacrate 

dezbaterii masurilor aplicate în aceste instituții potrivit hotârîrilor plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie—2 martie a.c. ți Decretului Consiliului de Stat privind 
normele unitare de organizare. La adunâri au participat membri ți membri supleanți ai Comitetului Executiv, ai Prezidiului Permanent, secretari ai Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, miniștri. . t ' . . . - . «...

Integrîndu-se organic în practica consecventa a partidului nostru de a asigura explicarea temeinică a principalelor măsuri țl hotăriri adoptate, de a an
trena membrii de partid, toți oamenii muncii la dezbaterea lor aprofundată și concretă, adunările s-au desfășurat Intr-un climat de lucru principial și respon
sabil. au demonstrat hotărirea fermă a tuturor comuniștilor de a milita neabătut pentru traducerea în viață a măsurilor stabilite, pentru lichidarea fenomenelor 
negative determinate de supradimensionarea aparatului funcționăresc — generatoare de birocratism și factor de frînare a rezolvării operative a sarcinilor, 
de blocare in munci administrative a numeroase cadre de specialiști necesari producției.

Adunările au constituit, totodată, un moment important de angajare hotărîtă, concretă a organizațiilor de partid pentru aplicarea pînă la capăt a aces
tor măsuri, atît în litera cit și in spiritul lor, pentru a se realiza o activitate cit mai precis, mai rațional și mai științific organizată, pentru determinarea unei îmbu
nătățiri generale a stilului de muncă al acestor instituții. . a ..... M ... ,

Tn strînsă și organică îmbinare cu aceste probleme, un loc important au ocupat în dezbateri, accentuînd caracterul lor concret, sarcinile realizăm și de
pășirii sarcinilor de plan pe 1973 — an hotărîtor pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen.

Raționalizarea devenise o necesitate acută
Firesc, adunările și-au propus să expli

ce clar, aprofundat atit semnificația prin
cipială cit și marea importanță practică a 
hotăririlor adoptate pentru perfecționarea 
structurii organizatorice a ministerelor, 
incit toți comuniștii, toți lucrătorii apara
tului de stat să le ințeleagă temeinic ra
țiunile si avantajele si să considere înde
plinirea lor in cit mai bune condiții 
drept o cauză proprie. Și se poate aprecia 
că toate adunările au prilejuit exprima
rea clară și categorică a adeziunii tu
turor participanților față de aceste ho
tăriri atit de importante pentru perfec
ționarea activității aparatului de stat, 
potrivit intereselor majore ale economiei 
naționale, ale întregului popor.

De pildă, la Ministerul Industriei Me
talurgice s-a relevat in mod deosebit con
cepția științifică a reglementărilor privind 
structura unitară a ministerelor, in func
ție de volumul, complexitatea, importanța 
ș; specificul lor. Comuniștii, toți salariații 
din minister — s-a arătat in cadrul dez
baterilor — aprobă in unanimitate măsu
rile întreprinse pe baza hotăririlor plena
rei C.C. al P.C.R. din februarie—martie 
1973 de a se organiza o acțiune atit de 
vastă ca proporții și atit de înaintată și 
rațională in concepție. In acest context, 
s-a arătat in adunare că menținerea a 
15 000 de cadre tehnico-eoonomtee si ad
ministrative pe ansamblul activității in
dustriale a ministerului, reprezentind 13.5 
la sută din totalul salariaților, ar fi gre
vat in continuare serios asupra muncii 
ce se desfășoară in minister, centrale și 
întreprinderi, ar fi prelungit starea ne
firească de lucruri in care o treime din 
inginerii care lucrau in birourile ministe
rului erau utilizați in munci administra
tive secundare, care puteau fi efectuate 
de cadre cu pregătire medie, in timp ce 
din numeroase întreprinderi veneau so
licitări frecvente de cadre de ingineri, 
sau existau situații ca la Uzina de oteluri 
aliate din Tirgoviște, unde aproape jumă
tate dm ingineri erau stagiari ori abia 
și-au încheiat acest prim stagiu in pro
ducție.

In cadrul dezbaterilor de la Ministerul 
Industriei Chimice și din alte ministere, 
aprobarea unanimă a măsurilor adoptate 
s-a conjugat cu o critică documentată a 
neajunsurilor cauzate de paralelismele din 
vechea structură a unor direcții șj servi
cii. S-a citat, intre altele, faptul că exis
tența unui mare număr de directori, din
tre care mulți coordonau numai cite un 
serviciu, precum și a unor servicii for
mate din 2—3 salanați, din care unul era 
șef conducea la tergiversarea termenelor 
de rezolvare a lucrărilor și la diminuarea 
răspunderii personale, incit, in final, era 
greu de precizat cine poartă efectiv res
ponsabilitatea soluționării unor probleme.

Relevind certitudinea participanților că 
măsurile adoptate de conducerea partidu
lui și statului se vor răsfringe pozitiv a- 
supra intregii noastre vieți economice și 
sociale, exprimindu-și deplina aprobare 
față de noua structură organizatorică a 
ministerului, vorbitorii din adunarea co
muniștilor de la Ministerul Sănătății au 
arătat, intre altele, că in această institu
ție, pină la aplicarea recentelor măsuri, 
reveneau in medie 4 funcții de execuție la 
o funcție de conducere. Numărul 
mare de funcții de conducere in 
raport cu cele de execuție ducea, 
inevitabil, la o utilizare necorespunzătoare 
b unora din cele mai bune cadre, care se 
transformaseră, practic, in simpli func
ționari, lipsiți deseori de dreptul de a 
decide chiar și in unele probleme de 
amănunt.

Aprecieri similare s-au formulat la Mi
nisterul Construcțiilor Industriale. Minis
terul Comerțului Exterior, Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini Grele, 
Ministerul Educației și Invățâmintului, 
Ministerul Turismului si in alte ministe
re. In cadrul adunării de la Ministe
rul Industriei Ușoare, exprimindu-și a-

Funcționalitate și cîștig de forțe productive
De altfel, adunările de partid au prile- 

ju.t analize cu caracter de lucru, consti- 
tuindu-se in foruri ale controlului de par
tid asupra modului de îndeplinire a res
pectivelor hotăriri. In acest sens, adună
rile au acordat o atenție prioritară pro
blemelor dimensionării raționale a numă
rului funcțiilor de conducere, realizării u- 
nor structuri și forme mai simple, mai 
apropiate de producție, cu mai puține 
trepte ierarhice și cu un inalt grad de 
funcționalitate.

Curo se conturează, practic, rezultatele 

probarea față de măsurile adoptate, vor
bitorii au relevat, totodată, că existența 
unui aparat funcționăresc supradimen
sionat a determinat, ca justificare, o cen
tralizare excesivă la nivelul ministerului, 
inclusiv crearea unor organisme paralele 
in interiorul său. Mai mult chiar, din a-

• Justețea noilor structuri organizatorice — confirmată de fapte

• Critica principială a unor anomalii și anacronisme

• Integrarea specialiștilor în producție — materializată în rezul
tate practice

• 0 primă victorie și un cadru superior pentru combaterea 
birocratismului; dar lupta trebuie dusă pînă la capăt

9 La ordinea zilei — organizare precisă, atribuții clare, înrădăci
narea unui stil nou de lucru, operativ și eficace

ceeași cauză, centralele nu și-au putut 
prelua in totalitate atribuțiile și compe
tențele prevăzute prin lege.

In același sens, participanții la dezba
teri din cadrul adunării care a avut loc 
la Ministerul Minelor, Petrolului și Geo
logiei au subliniat caracterul obiectiv ne
cesar al măsurilor adoptate pentru crea
rea unor structuri și forme de conducere 
mai simple și mai eficiente, cu un inalt 
grad de funcționalitate. S-a remarcat, 
bunăoară, că la întocmirea planului de 
lucrări geologice erau antrenate plnă 
acum 2 direcții, alte 4 colaborau, iar alte 
2 avizau lucrarea — în timp ce prin 
noua organizare o singură direcție va 
asigura documentațiile și avizările ne
cesare.

La Ministerul Comerțului Interior, mai 
mulți vorbitori au propus ca după îmbu
nătățirea structurii ministerului, simplifi
carea organizării comerțului, grefarea di
recțiilor comerciale județene pe una din 
întreprinderile locale de desfacere să 
fie continuată activitatea de perfecționa
re a rețelei, și in primul rind a comerțu
lui cu ridicata. S-a opinat, totodată, pen
tru o coqcepție nouă in organizarea maga
zinelor, spre a se asigura o mai bună uti
lizare a spațiilor, o îmbunătățire a apro
vizionării populației.

Evident, spațiul nu ne permite să 
transcriem decit fragmentar argumentele 
deosebit de numeroase și judicioase la 
care s-au referit zeci și zeci de vorbitori 
in cadrul acestor adunări pentru a-și 
exprima deplina adeziune față de poli
tica partidului, hotărirea de a urmări ca 
aplicarea normelor unitare de organizare 
să fie cit mai eficientă, de a asigura 
funcționarea noilor structuri așa cum a 
fost gindită și concepută de conducerea 
partidului, pentru a înrădăcina in acti
vitatea ministerelor spiritul viu, dinamic, 
propriu acestor măsuri.

concrete ale acestor măsuri ? La Ministe
rul Industriei Metalurgice, trecindu-se la 
gruparea unor activități apropiate ca pro
fil. s-a redus numărul direcțiilor de la 12 
la 7, micșorindu-se corespunzător perso
nalul de oonduoere de la 120 la 70. 
In Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele numărul comparti
mentelor (direcții generale, direcții, gru
puri de urmărire și oficii) s-a re
dus de la 12 la 5. iar cel al funcțiilor 
de conducere s-a micșorat de la 106 la 62. 
La Ministerul Industriei Construcțiilor de 

Mașini-Unelte șl Electrotehnicii, direcțiile 
generale, direcțiile, serviciile și bi
rourile s-au redus de La 56 la 38. in 
prezent fiind necesare doar 49 funcții de 
conducere față de 73 cite existau anterior.

In același sens, la Ministerul Industriei 
Chimice, unde existau 560 de posturi, din 
care aproape o cincime funcții de condu
cere, corespunzător unei structuri organi
zatorice care a cuprins 3 direcții generale 
și 7 direcții cu 75 de servicii și 4 birouri, 
datorită raționalizărilor stabilite au putut 
fi eliberați pentru alte activități 100 de 

salariați și reduse posturile de conducere 
cu circa 60 la sută. La Ministerul Con
strucțiilor Industriale, noua structură or
ganizatorică a permis ocuparea in funcții 
de conducere a numai 67 de cadre față de 
104, — prin reducerea la jumătate a pos
turilor de directori generali, cu 66 la sută 
a celor de directori generali adjuncți și 
cu 82 la sută a celor de directori. în Mi
nisterul Energiei Electrice, numărul direc
țiilor devenind mai mic cu o treime, iar al 
serviciilor micșorindu-se cu 11. a devenit 
posibilă și scăderea posturilor de condu
cere de la 78 la 50. Concomitent, la Cen
trala industrială a energiei electrice și 
termice, la trusturile de construcții și la 
celelalte întreprinderi din subordinea 
ministerului s-au apreciat ca Inutile 3 900 
posturi tehnico-administrative, reprezen
tind 26 la sută din totalul salariaților.

O idee frecvent subliniată in dez
bateri a fost aceea că prin noile mă
suri s-a stabilit și o proporție mai ra
țională intre cadrele de specialitate și 
cele cu pregătire medie. Ca rezultat al 
îmbunătățirii structurii organizatorice, la 
Ministerul Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții reducerea la ju
mătate a numărului direcțiilor a permis 
și micșorarea numărului personalului de 
conducere de la 180 la 91, iar a salariați- 
lor cu funcții tehnico-administrative cu 
18,4 la 6uta. In Ministerul Finanțelor, 
raportul dintre cadrele de execuție și 
cadrele de conducere a crescut de 
la 3,9,1 la 6/1. In același sens, la Consiliul 
Național pentru Știință șl Tehnologie s-a 
Biabilit reducerea compartimentelor de la 
10 la 6 și a salariaților de la 198 la 98. 
Ținindu-se seama și de considerentul că 
o parte din sarcinile instituției au fost 
preluate de diferite ministere, la Comi
tetul de Stat pentru Economia și Admi
nistrația Locală numărul posturilor a pu
tut fi redus la aproape jumătate.

La Ministerul Educației și Invăță- 
mintului s-a subliniat că noul mod de 
organizare a instituției, care a deter
minat înlăturarea unor verigi inter
mediare și îmbunătățirea sensibilă a 
raporturilor dintre cadrele de condu
cere și cele de execuție — de la 1/4 
la 110,7 — permite o îndrumare mai con
cretă și un control mai viu asupra uni
tăților de invățămint, soluționarea mai o- 
perativă a unor importante sarcini pri
vind legarea mai strinsă a tuturor insti
tuțiilor de invățămint de viață, de prac
tica productivă, perfecționarea pregătirii 
cadrelor, întărirea rolului școlii de toate 
gradele in educarea comunistă a tinere
tului.

Participanții la adunări, aprobind aceste 
structuri, au-subliniat insă, pe bună drep
tate, că stabilirea lor nu reprezintă un 

scop In sine. Numeroși vorbitori au cerut 
să se definitiveze cit mai urgent noile 
regulamente de funcționare, pentru ca să 
nu-și facă loc nici un fel de neclarități 
cu privire la sarcini și atribuții, să se 
asigure operativ organizarea riguroasă a 
activității in toate compartimentele, pre
cum și delimitarea precisă a obligațiilor 
de serviciu ce revin fiecărui funcționar. 
Este o sarcină de cea mai mare actuali
tate a organizațiilor de partid din mi
nistere să urmărească atent cum se fina

lizează aceste cerințe deosebit de impor
tante.

Prin raționalizările Ia care no re
ferim a devenit posibilă degrevarea de 
munci funcționărești a unui însem
nat număr de specialiști, ingineri șl 
tehnicieni cu o înaltă calificare și 
trecerea lor in munci productive, unde 
se resimțea de mult, in mod acut, nevoia 
lor. Amintim doar ci te va fapte relevate 
în adunări. De la Ministerul Construc
țiilor Industriale, un număr de 80 de in-

Chemare la o energică bătălie împotriva 
formalismului

Un aspect și un rezultat din cele mai 
importante ale desfășurării adunărilor de 
partid din ministere și din celelalte insti
tuții centrale de stat constă in faptul că 
acestea, analizind multilateral întreg an
samblul activității instituțiilor, au prile
juit afirmarea hotăriri! comuniștilor de a 
declanșa o energică și perseverentă bătă
lie împotriva birocratismului și formalis
mului, sub toate formele lor de manifes
tare. în cadrul dezbaterilor, pe baza unei 
analize concrete, multilaterale s-a subli
niat că organizarea rațională a structurilor 
creează teren favorabil combaterii biro
cratismului, dar nu duce automat, spon
tan, și la dispariția iul. Concret, s-a ară
tat că in multe locuri nu s-a asigurat incă 
reducerea la strictul necesar a diferitelor 
rapoarte statistice, nu s-a eliminat hirțo- 
găria de prisos și nu s-a stabilit dru
mul cel mai scurt pe care trebuie să-l 
parcurgă oTiirtie utilă.

In legătură cu necesitatea desfășurării 
unei asemenea bătălii, cu dimensiunile 
spre care tindea racila birocratismului re
ținem două cifre elocvente, evocate in 
adunarea de la Ministerul Industriei Me
talurgice. Prima : in cursul anului 1972 
au trebuit rezolvate 170 000 de hirtii, in 
majoritate solicitate de alte organe, In 
afară de un mare volum de note și refe
rate interne, unele de o utilitate ’îndoiel
nică. A doua : in medie, In 1972, fiecare 
salariat al ministerului a fost pe teren 
doar 25 de zile. Practic, mai mult de 00 
la sută din zilele lucrătoare ale anului au 
fost consacrate hirtiilor și doar puținul 
timp rămas — sarcinilor de îndrumare și 
control, sprijinirii unităților subordonate, 
legăturii directe cu unitățile productive. 

gineri deveniț! disponibili au trecut in 
producție sau proiectare. După cum s-a 
relevat, la Ministerul Energiei Electrice 
numai din unitățile din București au ple
cat la Rovinari, Turceni, Brazi, Chișcani 
și alte unități din provincie peste 280 de 
ingineri, economiști și tehnicieni. La Mi
nisterul Minelor, Petrolului și Geologiei 
raționalizarea structurii organizatorice a 
făcut posibilă eliberarea a 110 ingineri, 
dintre care 90 au fost repartizați in uni
tăți productive, primind sarcini de con
ducere nemijlocită a proceselor de pro
ducție, iar 20 in sectoare de cercetare și 
proiectare din întreprinderi și centrale.

S-ar putea reține, desigur, numeroase 
alte exemple similare. Esențial este ca și 
după adunările de partid, problemele a- 
plicării recentei hotăriri a partidului și 
statului să constituie obiect de studiu. In 
continuare, organele și organizațiile de 
partid să urmărească dacă realmente s-a 
asigurat reținerea in instituții a strictului 
necesar, a minimului posibil de cadre de 
specialiști, dacă nu există incă posibilități 
nedepistate sau nevalorificate din diferite 
motive — preocupindu-se totodată, in co
laborare cu organizațiile de partid din 
centrale și Întreprinderi, de modul in 

care toți specialiștii îndrumați spre acti
vitățile productive au trecut efectiv in 
asemenea munci, în întreprinderi, in sec
toarele de concepție și cercetare, pentru 
a-șl valorifica deplin competența și pre
gătirea profesională. Este necesar ca acest 
aflux al specialiștilor spre producție, cer
cetare și proiectare să se traducă grabnic 
intr-o îmbunătățire calitativă sensibilă, 
materializată prin fapte, prin rezultate 
concrete In producție.

La Ministerul Energiei Electrice s-a ci
tat un alt fapt sugestiv pentru propor
țiile ce le poate lua uneori birocrația. La 
o centrală de profil din cadrul ministeru
lui, dosarele ajunseseră să ocupe cori
doare întregi, pinâ la o „altitudine" de 2 
metri — și nu întimplător : deși despăr
țite de un singur etaj, centrala respectivă 
și ministerul schimbau, zilnic, intre ele 
nu mai puțin de 80 de adrese.

Numeroși vorbitori au subliniat, in cu- 
vintul lor, atit necesitatea cit și posibili
tățile largi existente pentru raționaliza
rea sistemului informațional. Bunăoară, 
in ramura ocrotirii sănătății, un studiu 
întreprins in 1972 de o comisie guverna
mentală a demonstrat că prin concen
trarea formularelor de evidență primară 
existente (bilete de trimitere in policli
nici și spitale, documente referitoare la 
diferite boli etc.), fără a se renunța la 
informațiile necesare, se prefigurează 
economisirea a 10 milioane-ore muncă 
anual, ceea ce ar însemna sute de mii de 
ore cîștigate pentru îngrijirea bolnavilor. 
Dar nici cu această adincă raționalizare a 
formularisticii nu s-ar epujza posibilitățile 
și căile de reducere a cantității de date, 
situații și evidențe scriptice din acest sec
tor. Pentru că, chiar și acum, diferite di
recții din minister continuă să ceară din 
județe date suplimentare față de cele a- 
piobate oficial, in diferite birouri adunin- 
du-se kilograme de foi de „telexuri". Mai 
mult, s-a arătat in adunare că unele insti
tuții sanitare mai pregătesc incă situații 
in virtutea rutinei și obișnuinței din tre
cut, fără a se mai ști în prezent cine le-a 
cerut. „Salvarea“-București, de pildă, a 
Întocmit in decursul a 10 ani un material 
cu ...999 de rubrici privind situația celor

CC-

transportațl Ia spital, fără să se știe dacă 
6ituația a fost utilizată cindva și cu ce 
grad de utilitate.

La Ministerul Comerțului Interior s-a 
hotărit ca in cel mai scurt timp să se 
treacă la aplicarea raționalizării evidenței 
și informațiilor, pe baza unui proiect care 
asigură reducerea cu 40 la sută a volumu
lui funcționăresc de muncă.

Frecvent s-a subliniat. în discuții, nece
sitatea ca organele centrale de coordonare 
și sinteză să-și coreleze preocupările cu 
cele ale ministerelor, să renunțe la w- 
rlnțe a căror realizare sustrage de la ac
tivitatea lor firească un număr important 
de salariați. In adunarea de la Ministerul 
Economiei Forestiere și Materialelor de 
Construcții — in legătură cu cerem ' 
formulată de Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Controlului G ,soo- 
dăririi Fondurilor Fixe, de a i se ra
porta. trimestrial, pe fiecare fond fix in 
parte, nivelul reparațiilor caoitale. iar pe 

de utilaje — reparațiile curente și 
reviziile — s-a arătat că această lucrare 
necesită, numai la M.E.F.M.C.. compI-Ja- 

,rea a nu mai puțin de 19 500 de Doziții.
Desigur, este un fant pozitiv că in 

adunările de partid comuniștii și alți 
funcționari nemembri de partid au ri
dicat asemenea probleme, au criticat fe
nomenele de birocratism. Totuși, nu se 
poate să nu se exprime și o serioasă cri
tică la adresa a înseși birourilor organi
zațiilor de bază și comitetelor de partid 
din aceste instituții pentru faptul că au 
tolerat . ca, Me-a lungul anilor, să rse • 
acumuleze asemenea situații. In definii- ' 
tiv, sarcina combaterii birocratismului nu 
este nouă — dar in cite adunări de par
tid, in cite adunări generale ale salaria
ților a fost ea abordată la un nivel de 
exigență ca acela actual și, mai ales, cu 
ce eficiență, cu ce rezultate practice ?

Iată de ce, trăgind ooncluziile critice și 
autocritice cuvenite, manifestind un 
grad-sporit de inițiativă și răspundere, 
este imperios necesar ca toți comuniștii, 
toți lucrătorii aparatului de stat să ia 
parte activă, cu toate forțele la bătălia 
declanșată de partid împotriva birocratis
mului, să considere această participare nu 
numai ca o obligație profesională, ci și 
ca o obligație de conduită, de etică co
munistă. Această obligație impune gin- 
direa și găsirea unor căi de natură să 
ducă la simplificarea. in continuare, a 
formularisticii, la înlăturarea și a altor 
practici și manifestări birocratice, chiar 
dacă nu au fost evocate in adunări.

Totodată, trebuie folosite toate pîrghiile 
muncii politice pentru a determina ca 
fiecare lucrător al aparatului de stat să 
se manifeste ca un militant activ pentru 
aplicarea consecventă a măsurilor de 
perfecționare a vieții economice stabilite 
de partid. Subliniind in această ordine de 
idei că o componentă structurală a ac
tivității de conducere este controlul asu
pra aplicării hotăririlor de partid și a 
legilor statului, numeroși participanți la 

. adunări au insistat asupra necesității de 
a se îmbunătăți stilul și metodele de 
muncă atit ale organizațiilor de partid, 

cit și. in general, ale instituțiilor centrale. 
La Ministerul Industriei Metalurgice, Mi
nisterul Energiei Electrice, Ministerul 
Comerțului Interior, Ministerul Mun
cii, Ministerul Finanțelor și in alte 
adunări a fost criticată cu deplină în
dreptățire practica unor salariați de a 
sta mai -mult in birouri decit pe teren, 
de a desfășura cu ocazia deplasărilor 
sporadice îndeosebi activități de ..o-bser- 
vator", de ..înregistrare" și „consemnare" 
pentru referate a neajunsurilor — deși 
rezolvarea nemijlocită a diferitelor pro
bleme concrete intră in competența lor 
directă. In acest sens a fost relevată 
necesitatea ca organizațiile de partid din 
ministere șă intervină mai operativ și 
ferm atunci cind constată manifestări 
ale lipsei de răspundere din partea unor 
salariați in luarea deciziilor, intrucit ac
tivitatea fiecărui comunist, a fiecărui sa
lariat se apreciază după modul in care 
acționează in rezolvarea problemelor, și 
nu după volumul rapoartelor și al aspec
telor sesizate in centrale, întreprinderi și 
alte unități economice.

In cadrul adunărilor au fost adoptate 
cuprinzătoare planuri de măsuri, care 
concretizează sarcinile imediate și de 
perspectivă ale organizațiilor de partid și 
conducerilor ministerelor. Bineînțeles, 
procesul de aplicare a măsurilor hotârite 
de conducerea partiduLui și statului nu 
poate fi considerat încheiat odată cu 
desfășurarea acestor adunări. Potrivit 
hotăririi adoptate in ședința Corni iotului 
Executiv al Comitetului Central al P.C.R. 
din 17 aprilie, trebuie să se acționeze in 
continuare cu toată * *
a se apllea pină la 
măsurile stabilite de ______
tetului Central șl de Decretele Con
siliului de Stat, să se normeze ac
tivitatea in toate domeniile pentru 
a se ajunge la structuri organizatorice 
raționale. Este, de asemenea, necesar să 
fie luate pe mai departe măsuri pentru 
reducerea numărului formularelor la 
sirictul necesar, să se simplifice formu- 
laristica in vederea creșterii operativi
tății șl îmbunătățirii calității muncii 
aparatului de stat.

Este o sarcină de bază, permanentă a 
organizațiilor de partid din ministere 
să urmărească atent transpunerea con
secventă in viață a acestor măsuri, să 
asigure ca noile structuri organizatorice 
să dea rezultatele așteptate, să contribuie 
la imprimarea dinamismului, operativi
tății și - eficienței caracteristice aparatului 
de stat al unei țări care-șl propune 6ă 
parcurgă cu pași tot mai repezi drumul 
progresului economic și social.

hotărirea pentru 
capăt, integral. 
Plenara Comi-
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„Omul, societatea,
socialismul

„Repartiția producției

Se spune că o carte bună se 
recomandă singură. O asemenea 
carte este și ..Omul, societatea, 
socialismul", de prof. unlv. dr. 
Constantin lonescu, apărută re
cent in Editura Academiei Repu
blicii Socialiste România.

Sint cunoscute exigențele care 
au fost formulate, in repetate rin- 
duri. de conducerea partidului 
pr.v.nd legarea organică a cerce
tărilor în științele sociale de pro
blematica edificării orânduirii noi 
In țara noastră, criticile aduse ră- 
minenlor in urmă in acest dome- 
n.u. Lucrarea ..Omul, societatea. 
< '<• ni ^mur* caută, si reușește în 
bună măsură, sâ răspundă, in ca
drul problemelor abordate — deli
mitate. după cum arată subtitlul 
lucrării, la dinamica structurii so
ciale in România — unor cerințe 
ale construcției socialismului in 
țara noastră față de cercetarea 
s'llntitică sociologică si econo
mică.

Bogăția informației șl gama lar- 
E.’i a aspectelor pe care autorul le 
supune anali2el socio-econom:ce șl 
demografice vor suscita, fără în
doială. interesul economiștilor și 
sociologilor din cercetare și invă- 
țămint. Dar cartea se impune, 
deopotrivă, atenției cadrelor de 
partid și de sta-t, tuturor factorilor 
cărora le revin răspunderi in so
luționarea 
legate de 
calificarea

Cititorul 
lectura ei nu este ușoară. Deși au
torul s-a străduit să folosească 
pentru analiză numai Informațiile 
strict necesare, datele statistice din 
lucrare sint numeroase. Este deci 
necesară o anume stăruință in lec
tura cărții, care va fl răsplătită 
insă printr-o înțelegere mai pro
fundă a diferitelor laturi ale în
făptuirilor de pină acum și a per
spectivei edificării socialismului și 
comunismului in România.

Autorul, in cuvintul inainte, își 
caracterizează justificat lucrarea ca 
,.o cronică realizată cu ajutorul 
analizei socio-economice și demo
grafice, in care se oglindește noul 
chip al țării, cu ceea ce are ea mai 
prețios : oamenii priviți în perspec- 

sfertului de veac cere . trecut 5l.cl 11,uvp„lllv vu
de la proclamară republicii, pe tate ștjințifjCă Șj talent’obiettitele t.u»u . M. ca’re Ic a propus. cunoa5terea

transformărilor cantitative și cali
tative petrecute in structura socia
lă a societății românești, sub ac
țiunea dezvoltării impetuoase a 
forțelor de producție, a perfecțio
nării relațiilor de producție socia
liste. aprofundarea unor aspecte 
esențiale ale modului de viață al 
celor peste douăzeci de milioane 
de locuitori ai Republicii Socialiste 
România.

O lucrare de genul celei elabo
rate de tov. Constantin lonescu se 
cere continuată. Cel puțin pentru 
două motive : analizele întreprinse 
de autor nu au epuizat in toate 
cazurile bogăția de informații avu
te la îndeminâ ; ele cer deci studii 
noi. În sfirșit, dinamica societății 
socialiste românești determină noi 
și noi schimbări ale structurii ei, 
care se cer continuu investigate și 
analizate.

multiplelor probi pme 
utilizarea rațională și 
forței de muncă.

trebuie avertizat că

prețios : oamenii priviți in perspec
tiva sfertului de veac care a trecut 
de 1_ r. . Z . 7‘
fundalul bimilenarei istorii a po
porului nostru".

Baza documentară a acestei „cro
nici" o constituie recensămintele 
de populație, îndeosebi recensămin- 
tul din anul 1966. seriile privitoare 
la mișcarea populației, cercetările 
periodice pentru cunoașterea forței 
de muncă, alte cercetări demogra
fice și sociologice realizate pină in 
anul 1972.

Bine structurată, lucrarea urmă
rește firul roșu al politicii Partidu
lui Comunist Român, concretizată 
in planurile de dezvoltare a eco
nomiei, in complexul de măsuri 
menite să Înfăptuiască, intr-un 
timp istoric relativ scurt, o socie
tate in care omul să-și realizeze 
plenar aspirațiile. Perspectiva ana
lizei pe care o face autorul proce
selor proprii societății noastre por
nește de la om, de la oamenii 
care-și făuresc cu abnegație și 
avint, sub conducerea partidului, 
propriul destin.

Analiza aprofundată, demografică

și socio-economlcă întreprinsă de 
autor asupra configurației sociale a 
României dc astăzi nc ajută să în
țelegem mai bine multe lucruri pe 
care le-am trăit și le trăim, să de
taliem această înțelegere șl In per
spectiva viitorului. Mobilitatea so
cială este o noțiune cu întrebuin
țare curentă, dar lucrarea ne îngă
duie să pătrundem sensul adine, 
diversificat, al acestei noțiuni. Ast
fel, din datele și faptele analizate 
de autor se desprinde un tablou 
sugestiv al mutațiilor survenite, in 
anii construcției socialiste, in cadrul 
claselor sociale, In structura popu
lației active și inactive. Industria
lizarea socialistă a deschis larg 
porțile uzinelor și fabricilor la sute 
de mii și milioane de țărani. în- 
vâțâmintul gratuit, formele diver
sificate de instruire și calificare, 
politica partidului de dezvoltare ar
monioasă a tuturor județelor și lo
calităților țării creează condițiile 
ca fiecare cetățean al patriei noas
tre. indiferent de naționalitate, de 
sex, să-și găsească locul la care 
aspiră și pe care este îndreptățit 
să-l ocupe, prin munca și aportul 
său la opera de construcție socia
lis'd.

Un deosebit interes prezintă ana
liza întreprinsă asupra creșterii 
gradului de cultură și de calificare 
a populației, analiză din care se 
desprind caracterul profund uma
nist, conținutul real democratic al 
politicii partidului și statului nos
tru. Rețin atenția observațiile cu 
privire la unele disproporții între 
grupele de virstă ale populației 
active, la repartizarea și dinamica 
teritorială a populației in procesul 
de urbanizare, la structura popu
lației active din agricultură și per
spectivele reducerii ei la un număr 
corespunzător unei societăți dezvol
tate economic.

Concluziile unor analize aprofun
date cu privire la omul in societa
tea socialistă român* ască. cu pro
cesul ei vast de diversificare (in 
special diversificarea socio-profe- 
sională), vizează, in mod firesc, și 
procesul omogenizării sociale, pu- 
nind astfel in lumină o caracteris
tică esențială a transformărilor ca
litative proprii societății noastre.

Autorul și-a îndeplinit cu- prdbi-

Prof. unlv. dr. Mircea BIJI

globale a cooperativelor
agricole de producție"

Sub impulsul cerințelor puse de 
Congresul al X-lea al partidului 
In fața lucrătorilor din domeniul 
științelor sociale, de a aduce o 
contribuție mai mare la studierea 
și cercetarea fenomenelor social- 
economice din țara noastră, in ul
timul timp au apărut o serie de 
lucrări cu o asemenea tematică. În 
această suită se înscrie și lucrarea 
„Repartiția producției globale a co
operativelor agricole de produc
ție", elaborată de conf. dr. Costa- 
che Sandu și apărută in Editura 
politică.

Parcurgind paginile acestei lu
crări, nu poți să nu remarci pre
ocuparea oonstantă a autorului de 
a investiga multilateral diferitele 
procese legate dc producția și re
partiția producției globale din co
operativele agricole. De aici rezul
tă poziția sa activă, creatoare față 
de multitudinea problemelor cerce
tate. contribuția autorului la abor
darea și elucidarea proceselor eco
nomice specifice ce caracterizează 
dezvoltarea agriculturii coopera
tiste.

Sint cunoscute preocupările Par
tidului Comunist Român pentru 
conducerea științifică a economiei 
naționale și pentru sporirea efici
enței economice. Asemenea proble
me nu numai că Își găsesc o amplă 
reflectare in lucrarea la care ne 
referim, ci, in plus, intilnim și 
numeroase poziții, opinii și suges
tii ale autorului cu privire la me
todologia determinării producției 
globale, a fondului de înlocuire și 
venitului net, a părții din produc
ție destinată contractărilor, la ne
cesitatea introducerii calculului 
prețului de cost, a fondului de a- 
mortizare in cooperativele agricole, 
îmbunătățirii corelațiilor dintre di
feritele prețuri ale produselor a- 
grlcole, condițiilor de creditare, 
relațiilor economice dintre C.A.P. 
și S.M.A. etc. În mod argumentat 
sint tratate avantajele multiple pe 
eăre Ie oferă extinderea acordului 
global ’în’ unitățile agricole coope-; 
ratiste, ca rezultat al măsurilor 
întreprinse in acest sens de către 
conducerea partidului nostru. De
sigur, in acest capitol nu sint epui
zate toate problemele acordului 
global. Recentele măsuri inițiate de 
partid întregesc procesul perfec
ționării repartiției după muncă in 
C.A.P.

Creșterea în ritm susținut a pro
ducției agricole cooperatiste — sar
cină de mare însemnătate și ac
tualitate — este condiționată de 
numeroși factori. Analiza conco
mitentă și corelată a acestor fac
tori a permis autorului să eviden
țieze sprijinul multilateral acordat 
de statul nostru socialist cooperati
velor agricole, precum și necesita
tea intensificării eforturilor uni
tăților cooperatiste pentru a-și aco
peri din surse proprii cheltuielile 
de producție. Pentru dezvoltarea și 
modernizarea bazei tehnico-mate-

rlale, creșterea mal rapidă a produc
ției agricole și pentru ridicarea bu
năstării țărănimii cooperatiste, o 
Însemnătate multilaterală are sta
bilirea unor proporții judicioase 
intre fondul de dezvoltare și fon
dul de consum, utilizarea cu maxi
mum de eficiența a fondurilor pro
ductive. Iată probleme care, de 
asemenea, sint tratate in mod pro
fund și cu competență în lucrarea 
amintită.

Lucrarea este amplu documen
tată. utilizează un bogat material 
bibliografic și faptic, ceea ce spo
rește valoarea acesteia atit sub ra
port teoretic, cit și practic.

Prin problemele tratate și prin 
calitâțllo sale. lucrarea se dovedește 
a fi utilă tuturor celor interesați 
în cunoașterea problemelor agri
culturii cooperatiste.

Dr. Gh. ANGHEL

Gheorghe ACHIȚEI

„Ce se va intimpla miine ?“
Fără a se intitula ca 

atare, „Ce se va intimpla 
miine" (editura ALBA
TROS) constituie un ade
vărat tratat de estetică 
marxistă, original In ce 
orivește metodologia stu
dierii raporturilor dintre 
artă și civilizația contem
porană.

Gheorghe Achiței por
nește de la premisa că 
noi ne grăbim deseori să 
știm ce se va intimpla 
mime fără a înțelege în
totdeauna aprofundat ce 
se petrece sub ochii noș
tri. în aceste condiții se 
procedează la analiza 
principalelor aspecte es
tetice de astăzi, nu îna
inte insă de a fi supuse 
dezbaterii înseși bazele 
noțiunii de estetică. Pri
ma parte a cărții, intitu
lată Noua dimensiune • 
esteticii, aduce, prin pris
ma conceptului marxist 
de ideologie, o serie de 
sugestii și idei inedite 
privind studiul situațiilor 
estetice contemporane. 
După ce In „Omul Ia in
finit" cititorul e pus in 
temă cu posibilele între
bări la care este solicitat 
azi să răspundă, se efec
tuează o trecere în revis
tă a celor mai recente o- 
pinii cu privire la statu
tul actual al esteticii ca 
S'.ln’â (..Procesul unei 
Științe"). Mal departe, sint 
dezvoltate, in lumina te- 
7‘ lor de bază ale filozo
fiei materialist-dialectic?, 
unc-le idei izvorî te din 
experiența literară $1 ar
tistică a ultimelor dece
nii (..A ști", ..a crede", ..a 
presupune" : Toiul devi
ne comunicație ; Ceva 
despre standard ; Noi mi
turi. noi rituri : Original, 
reproducere, copie, repli-

că). Ultimele două para
grafe ale acestei sec
țiuni : Arta pentru răgaz 
și Comerțul cu utopii se 
referă la numeroasele in
terogații neliniștitoare, 
formulate în legătură cu 
rolul crescind al noilor 
mijloace de comunicație 
în masă : presa, radioul, 
televiziunea. cinemato
graful. la nivelul in care 
se înregistrează o insem- 
natâ creștere a răgazului 
pentru cultură. pentru 
artă in general, cu impli
cații foarte subtile In 
lupta ideologică de astăzi.

Sub denumirea generică 
de Evul paradoxului se 
examinează in partea a 
doua a cărții citeva po
ziții estetice specifice lu
mii contemporane față de 
care se cere precizat do
meniul esteticii. Capitolul 
debutează cu eseul „Valo
rile sint relative, dar" in 
care autorul supune dis
cuției conceptul modern 
de valoare, grtu de sur
prins in formule exacte și 
definitive. Demonstrația 
pe care autorul o face 
in altă parte cu pri
vire la „muzeul impo
sibil", in eseul cu același 
titlu, este extrem de in
genioasă $i convingă
toare. E semnalat — pă
cat că nu 6e insistă mai 
mult — ca pericol estetic 
inedit, pericolul repre
zentat de literatura și 
arta obscene. Un alt pe
ricol și o altă dificultate 
in fața căreia se află 
estetica de astăzi se pro- 
fileazfi prin ceea ce nu
mim ..fenomenul kitsch". 
Gheorghe Achiței consa
cră fenomenului kitsch, 
in cartea sa, 
studiu deosebit de docu
mentat și serios — poate

un

cel mai temeinic din cite 
am citit in această pro
blemă. Cu observații ine
dite vine și eseul „Moda 
ca poncif", de care se lea
gă. apoi, „Nonconformlș- 
tii conformiști", ingenioa
să demonstrație a faptu
lui că estetica nu poate 
fi concepută decit unde
va la granița dintre so
ciologie. psihologia artei, 
filozofia culturii și atitea 
încă alte discipline.

în partea a 111-a, „Va- 
riațiuni pe teme vechi", 
autorul stăruie, așa cum 
rezultă și din titlu, asu
pra unor probleme ce in
tervin de multă vreme in 
dezbaterile de estetică. 
„Neînțeleasa lume tehni
că" reprezintă astfel o în
cercare de abordare a 
mașinii din punct de ve
dere estetic, in consens 
cu ideile asupra cărora 
filozofii se opresc insis
tent de vreo citcva de
cenii. „Croce văzut de 
noi" și „Cazul filozofic 
Herbert Marcuse" consti
tuie două micromonogra
fii consacrate a doi gin- 
ditori implicați in dife
rite resorturi intime ale 
civilizației contemporane. 
„Crizele blinde" are va
loarea unui adevărat 
pamflet la adresa celor 
care susțin, In spiritul 
opiniilor profesorului a- 
merican Bertram Jessup, 
că actuala criză a artei 
burgheze nu mai are ni
mic comun cu crizele de 
altădată, care erau „rele", 
fiind o criză blindă. Face 
Întrucâtva notă aparte 
espul „Filozofia specifi
cului național". Dacă ne 
gindim insă că una din 
marile dificultăți ale es
teticii contemporane o re
prezintă tocmai faptul că

arta de avangardă lșl re
fuză naționalitatea, pro- 
clamindu-se „universală", 
semnificația acestui eseu, 
scris cu patos, apare pe 
deplin justificată.

Partea a IV-a — Marx, 
filozoful meu inedit — 
deține primul loc in eco
nomia și structura cărții. 
Articolele cuprinse aici 
pot fi considerate, real
mente, contribuții origi
nale la dezbaterea unora 
dintre cele mai pasionan
te probleme de estetică 
marxistă. Ideile aduse in 
discuție de Gheorghe 
Achiței se Impun prin 
ineditul lor și se disting 
prin subtilitatea tratării I

Volumul „CE SE VA 
ÎNTÎMPLA MIINE" ? 
este astfel conceput, incit 
nici una dintre ideile sale 
nu apare ca expusă di
dactic. înaintea faptelor, 
urmind ca apoi realitatea 
să se modeleze după ele, 
așa cum se intimplă, a- desea, ' ....
estetică, 
ră cărții 
teres și 
demn de 
crarea conține _
două texte paralele : tex
tul scris și textul ilustrat. 
Ilustrația volumului, ex
trem de bogată și inte
resantă. susține plastic 
textul estetico-filozofic șl 
literar.

Lucrarea Iul Gheorghe 
Achiței. „CE SE VA 1N- 
T1MPLA MÎÎNE?" aduce 
In pelsalul cercetărilor 
estetice un timbru apar- 
te. o fațetă originală ce 
realizează o dimensiune 
nouă a marilor posibili- 
tăti pe care le oferă gin- 
d a românească actuală.

in tratatele de 
Aceasta asigu- 
un plus de in- 
de firesc. Este 
remarcat că lu

de fapt

Gh. STRO1A

* • Materialismul dialectic. 
Prelegeri.

. Gulian — Antropologie 
filozofică (colecjia „Bi
blioteca de filozofie și 
sociologie").

Sabin Nica*Sîrbești — Politica 
P.C.R. de modernizare a 
agriculturii.

Alexandru Tnnase — Cultură 
si religie.

Ivan Nikolov — Cibernetica și 
economia (colecția „Idei 
contemporane").

Walter Lord — Victoria de la 
Midway.

Paul Berben — Istoria lagăru
lui de concentrare de la 
Dachau. 1933—1945.

V. P. Borovicka — Din culisele 
războiului secret.

EDITURA UNIVERS
Ivân Turgheniev: „Desțe

lenire" (ediția a ll-a).
A. N. Tolstoi : „Calvarul" — 

„Surorile", „Anul 1918", 
„Dimineață mohorîtă".

Frank Norris : „McTeague" 
— „O întîmplare din 
San Francisco .

Ivan Goncearov : „Oblomov".
Graham Greene : „Sfîrșitul 

serbării".
Ladislau Fuks : „Domnul Theo

dor Mundstock".
Beno Zupancic: „Salutări Măriei" 
Jose Ortega Y Gasset : „Medi

tații despre Don Qui- 
jote' și „Gînduri despre 
roman".

Prosper Merimee : „Corespon
dență".

Jovan Hristic : „Formele li
teraturii moderne".

normative
Tnceplnd cu anul 

1971, Consiliul de 
Stat, prin Colegiul 
redacțional al Bule
tinului Oficial, a ini
țiat un nou sistem, 
suplimentar, de edi
tare a actelor nor
mative cu caracter 
general. Noul Șistem 
se Ș adaugă ptFblică- 
țiilor existente — Co
lecția de legi și de
crete, Colecția de ho- 
tăriri ale Consiliu
lui de Miniștri și Bu
letinul oficial ; el 
completează publica
rea cronologică a ac
telor normative. Re
glementările legale 
sînt reeditate pe cri
terii tematice, in 
funcție 
relațiilor 
nomice 
Se răspunde ____
mai direct și mai o- 
perativ Interesului ce
tățeanului care res
pectă și în favoarea 
căruia se aplică le
gea, se creează posi
bilitatea cunoașterii 
complete, sistemati
ce și la timp a pre
vederilor legale.

Legile, ’ ‘ '
hotăririle 
lui de Miniștri, 
strucțiunile 
mentale sint 
In opt serii : legisla
ție privind organiza
rea de stat, legislație 
civilă uzuală, 
lație penală și 
travențională, 
lație economică și fi
nanciară, legislația 
muncii și a ocrotirii 
sociale, legislație pri
vind invățămlntul, 
știința și cultura, le
gislație funciară, a- 
gricolă și silvică, Ie

tematice,
de domeniu] 

social-eco- 
consfințite. 

astfel

decretele, 
Consiliu- 

tn- 
departa- 
tipărite

legis- 
con- 

legis-

Vasile REBREANU

Volumul „Jaguarul" 
semnat de Vasile Re
breanu (Editura Emi- 
ncscu) ar putea defini 
o modă, o tehnică a- 
parent nouă in abor
darea narațiunii, o op
țiune Intre modalita
tea clasică și cea mo
dernă. „Jaguarul" 
este un prilej in plus 
de a constata predi
lecția autorului pentru 
viața și truda țărani
lor ardeleni, pentru 
existențe frinte de 
cerbicia unor mora
vuri ancestrale, pen
tru personaje mirifice, 
descinse parcă din 
basmele populare.

Firește, multe din a- 
ceste date sint cunos
cute cititorilor prozei 
lui Vasile Rebreanu : 
volumul selectiv „Ja
guarul", insumind a- 
proximatlv șaizeci de 
schițe și nuvele, ne 
îndeamnă să ne oprim 
mai întli asupra citor- 
va „piese scurte", care 
— fiecare in sine — 
conține fie un sim
bol, fie un pretext 
de meditație asupra 
vieții. Multe din a- 
ceste schițe — sau 
simple motive de 
schițe — se sprijină 
pe limbaj metaforic 
bogat in semnificații 
etice particulare, ușor 
de descifrat. Este vor
ba de omenie, cinste, 
hărnicie, generozitate 
etc. Altele sînt mar
cate net de sensul mo
ral al unor fapte de 
viață posibile in orice 
împrejurare. Și chiar 
dacă autorul nu și-a 
propus să formuleze 
pe marginea acestor 
momente de viață un 
cod al înțelepciunii, a- 
cesta există, parabola 
este cit se poate de 
evidentă. în Semnele, 
unei femei infidele 
față de bărbatul ei îi

cresc copite ; eroina 
din „Jaguarul", dună 
ce-șl vede visurile 
năruite, se transformă 
Intr-un pod peste ape; 
in Declarație, un cal 
poartă din oraș in oraș 
un om spre a fl expus 
oprobriului public ; In 

. Vinătoarca, stelele de 
pe cer devin ținte 
pentru pușcașii pădu
rii ; in La răscruce de 
drumuri, asistăm la 
revenirea haiducului 
Pintea printre muri
tori pentru a împărți 
dreptate ; ș.a.m.d.

Dar această simboli
că poetică alunecă, la 
un moment dat, spre 
două direcții diame
tral opuse : una, im
pregnată de visuri șl 
năzuinți, de speranțe 
și bucurii nemărturisl- 
tc, in care intilnim 
destine pecetluite pu
ternic de un vitalism 
elementar, exemplifi
cat pe plan concep
tual de motive folclo
rice — descintece și 
blesteme, orații și cîn- 
târi populare ; în 
schimb, cea de-a doua 
este curlnd invadată 
de divagații filozofice, 
fără identitate, de in
divizi asupra cărora 
plutesc obsesii, anxie
tăți, gratuitatea acte
lor pe care le comit. 
Multe din acestea din 
urmă. ca. de pildă, 
lunga nuvelă „De che
mat bărbatul pe stele" 
sau „Marșul" nu sint 
lipsite totuși de vi
goare, de situații dra
matice. Trecind in a-, 
ccastă zonă a alego
riei și a fantasticului, 
autorul sfirșește ade
sea prin a ne prezenta 
fapte de viață lătural
nice șl situații ambi
gue. prin a exacerba 
coșmaruri, stări mor
bide, diminulnd ex
presivitatea și, mal

ales, claritatea mesa
jului său.

în sfirșit, dincolo de 
aceste piese există în 
volum clteva schițe, 
adevărate poeme in 
proză, plasate in sfera 
unor realități plauzi
bile. Este vorba de o 
proză 
avem 
dlvlzl 
tuațli 
viața 
ncle — 
ror racul*. ..
va dărui dimineața" 
și altele). în aceste 
schițe, ca șl In nuvela 
Pământ amar, purtind 
însemnul scrierilor an
terioare, personajele 
alnt ființe dirze, na
turi generoase, oameni 
capabili să vibreze cu 
aceeași intensitate la 
bucurie și ură, la dra
goste și suferință, fără 
a deveni prizonieri ai 
coșmarului gratuit, ai 
obsesiilor și Stărilor 
depresive, cum se in- 
timplă, ușor artificial, 
in alte lucrări din vo
lum. Privită din acest 
unghi, proza lui Va
sile Rebreanu invită la 
reflecție, la medita
ție asupra destinului 
uman șl, in ultimă In
stanță, asupra perma
nenței vieții.

Volumul „Jaguarul" 
— datorită aspectului 
său antologic — se 
constituie Intr-o carte 
reprezentativă pentru 
stadiul actual al evo
luției sale scriitori
cești. O aplecare 
mai susținută asupra 
datelor esențiale ale 
epocii noastre, asupra 
oamenilor acestor zile 
ar conferi prozei lui 
Vasile Rebreanu o 
notă in plus de interes 
și audiență in fața ci
titorilor.

sobră, in care 
de-a face cu in- 
normall, cu si- 
ldentlce celor din 
cotidiană (..Cll- 
negru", „Hor- 

,Clne îmi

G. CU1BUȘ

!

•b'.I -’T. I Z

gislație privind or
ganizații șl activități 
obștești.

Tirajele de masă, 
suplețea posibilități
lor de legătură intre 
actele normative ce 
reglementează pro
bleme asemănătoare, 
tipul de numerota
re a broșurilor (plnă 
în prezent au apărut 
peste 50) facilitează 
realizarea scopului a- 
cestei activități de e- 
ditare : populariza
rea minuțioasă a le
gii-

Cunoașterea gene
rală și promptă a le- 

constituie 
lnte- 

al ju- 
subiect 
un in- 
între- 

Asimi-

rală și 
gislației 
nu numai un 
res particular 
stițiabilului, 
de drept, ci și 
teres major al 
gii societăți. ____
larea dispozițiunllor 
legale reprezintă pri
mul pas către res
pectarea lor. Din a- 
cest punct de vede
re, colecțiile, care a- 
sigură o lesnicioasă 
accesibilitate la lege, 
răspund dezideratu
lui major. Ele con
stituie prima măsură 
din ansamblul condiți
ilor menite să asigure 
respectarea legalității 
socialiste, 
conjtientd, 
dial liber 
fundamentată pe fap
tul că legea reflec
tă Interesele comu-

superioare, ale 
membrilor 
Cunoaște-

respectare 
' primor- 

consimțită,

ne, 
tuturor 
societății. ____ T._
rea dlspozlțiunilor le
gale, la care colec
ția lșl aduce un sub
stanțial aport, atra
ge nu numai respec
tarea pasivă a lega-

litățli, 
carca 
drept, 
nea activă a ______
cetățean de a contri
bui la prevenirea e- 
ventualeior nelegali- 
tăți și la combaterea 
celor produse.

Apariția acestor co- 
ib'cțli a fost inițiată 
în tetTj'eîur Decretu
lui nr. 468/1971 pri
vind unele măsuri de 
îmbunătățire a acti
vității de aplicare și 
de popularizare a le
gislației, în al cărui 
artj 17 se prevede : 
„în vederea asigură
rii condițiilor nece
sare pentru cunoaș
terea și aplicarea le
gislației, Consiliul de 
Stat, prin Consiliul 
Legislativ și Cole
giul redacțional al 
Buletinului Oficial, 
va coordona întreaga 
activitate de publi
care și difuzare a le
gislației și va asigu
ra publicarea în ti
raje corespunzătoare 
a acesteia, in colec
ții, broșuri șl alte 
forme potrivite".
Deci, ca măsură 
accesibilitate a ț 
vederilor legale, 
ceasta activitate 
editare constituie 
însăși un exemplu 
respectare a legii, 
ansamblul ei, " 
tatca editorială 
semnată In 
de față se 
la înălțimea 
țelor unei societăți cu 
viață legislativă com
plexă, cuprinzătoare, 
dinamică și consec
vent democratică.

ȘTIINȚIFICĂ;

prin nelncăl- 
normelor de 
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Sergiu ANDON

Georgeta HORODINCA *•

D. Anghe] — portret în evantai 
(Editura Cartea românească) e mai 
degrabă un eseu psihocritic. scris 
cu pasiune și spirit adeziv la obiect, 
decit o lucrare de strictă istorie li
terară. Incercînd să aplice criticii 
procedeele eseului filozofic, accen
tul cade, de data aceasta, pe ati
tudinile existențiale ale eroului li
terar. Cum judecățile de valoare 
fuseseră rostite anterior de către 
principalii exponenți ai conștiinței 
critice, lui Dimitrie Anghel recu- 
noscindu-i-se rolul istoric de tran
ziție spre poezia nouă (E. Lovi- 
nescu). modernitatea scrisului (G. 
Călinescu) și înfăptuirea sintezei 
între curentul estetic si iintelectua- 
list (Tudor Vianu), Georgeta Ho
rodincă și-a propus altceva, și a- 
nume, imaginarea unui portret po
sibil, conceput in tehnica evan
taiului deoarece exegetul se afla 
în fața unei personalități mi
nate de divergențe interioare : 
„Spre o Imagine unică ne con- 
strînge să ne îndreptăm atenția 
personalitatea multiplă a poetu
lui Dimitrie Anghel. Dar aceas
tă imagine unică nu poate re- 
zulta decit din suprapunerea mai 
multor portrete De care el însuși 
le-a văzut diferite" — afirmă cri
ticul.

Poetul contractează de timpuriu 
o aversiune fată de materialismul 
rapace al clasei căreia ii aparținea, 
manifestată in Doezie prin evada
rea in flori, In miresme, intr-o 
lume ideală : moștenitorul depo
zitează fondul blind al roman
ticei Erifilii (mama poetului), dar 
și obsesia demiurgică a tatălui. 6oi-

Vladimir EȘEANU:

„Epopeea energiei solarea

Cartea lui Vladimir 
Eșanu, apărută in Editura 
științiîică este o premie
ră editorială, in sensul 
că este prima lucrare 
originală care abordează, 
la noi In țară, una dintre 
cele mai moderne ramuri 
ale biologiei : bioenerge- 
tica celulară, disciplină 
„de graniță", puțin cu
noscută și in rindul spe
cialiștilor. Meritul lucră
rii constă în faptul că, 
pe lingă o Informare „la 
zi" a celor care studiază 
transformările energiei în 
lumea vie, este în măsură 
să intereseze și pe citito
rul neavizat In probleme 
de biologie sau biochimie 
de cel mai mare intereă 
științific șl practic : cao- 
tarea energiei solare de 
către plantele verzi, în- 
magazlnarea ei, transfor
marea, transferul și folo
sirea energiei de către 
toate organismele. Este 
vorba, In ultimă instan
ță, de acel permanent șl 
vital schimb de energie 
și substanță Intre orga
nism șl mediu, in afara 
căruia nu poate fi con-

cepută nici o acțiune a 
tot ceea ce este viu pe 
planeta noastră.

„Epopeea energiei so
lare" atrage mai întîi 
prin titlu, asupra căruia 
autorul simte nevoia să 
revină cu o precizare pe 
coperta Interioară : „Bio
energetics celulară", din 
grija cercetătorului pen
tru rigoarea științifică șl 
poate din teama nejus
tificată de a nu fi con
siderată o lucrare de 
popularizare. Spunem 
nejustificată, întrucît a 
face înțelese, de către un 
public larg, probleme 
specioase șl uneori chiar 
abstracte, prezentate la 
un nivel academic și to
tuși într-o formă larg ac
cesibilă, poate fi conside
rat un merit de prim or
din al autorului cărții.

De unde vine Interesul 
cititorului pentru cartea 
la care ne referim ? Din
colo de explicarea unor 
mecanisme inllme ale 

■ energeticii organismelor 
vil, este fascinantă pen* 
tru cititor perspectiva a- 
pHcabllitățll acestora. 
Problema desalinizării

apei își găsește soluția 
cea mai ieftină și eficace 
In studierea membranei 
celulare, creșterea pro
ductivității recoltelor este 
posibilă prin stâpînirpa 
fotosintezei, găsirea unor 
soluții mai „economice" 
în domeniul mecanizării, 
automatizării, ca și al 
realizării unor proteze 
artificiale din ce în ce 
mai perfecționate — iată 
numai citeva dintre do
meniile de aplicabilitate 
usupra cărora se referă 
în mod deosebit. Pentru 
a ajunge la înțelegerea 
proceselor ce se petrec 
in microcosmosul celular, 
autorul prezintă, in pri
mele capitole ale lucrării, 
noțiunile de bază după 
care analizează procesele 
bioenergetlce fundamen
tale în ordinea lor fi
rească, fenomenele vitale 
«e bc produc la nivel 
molecular și submolecu- 
lar. Aceste procese sînt 
studiate nu numai de 
biologi, biochlmiștl, > dar 
și de fizicieni, matemati
cieni, energeticieni etc., 
pentru că randamentul e- 
nergetic cu care ele se

realizează la 
microcosmosului _____
este un minunat exemplu 
de organizare a materiei, 
de „soluție tehnică" și de 
eficiență, neatinse încă 
de aparatele și mașinile 
făurite de om, dar care 
intr-un viitor apropiat 
vor putea fi atinse și de
pășite. Acesta este și as
pectul cel mai captivant 
— perspectivele bioener- 
geticil — care reprezintă 
un teren fertil nu numai 
pentru imaginația autori
lor de literatură științifi- 
co-fantastică, dar din ce 
In ce mai mult un dome
niu de cercetări fertile, 
cu rezultate pozitive, în
deosebi In creșterea ran
damentului organismelor 
vil.

Cartea, In ansamblul 
el, relevă efortul merito
riu al unul specialist de 
a comunica unui cerc 
larg de cititori probleme 
de mare actualitate șl 
perspectivă dintr-unul 
din cele mal noi domenii 
ale biologiei.

nivelul 
celular

rit întreprinzător, pragmatic și os
til prin prozaismul său. imagina
ției poetului ; alesul trăiește dra- ’ 
ma lui Dorian Gray, obsedat de a 
uni lntr-o sinteză unică arta și rea
litatea, precipdtind sfrișitul tragic. 
Eseistul sugerează imaginea unui 
personaj fascinant care, mai mult 
decit atit. „este propriul lui per
sonaj, o creație a poeziei", altfel 
spus, „destinul său capătă o va
loare de simbol prin faptul că Di
mitrie Anghel nu ar fi putut exista 
dacă poetul nu i-ar fi dat coerentă 
și justificare". Citind cu <dt ochi 
documentul brut de istorie literară 
și adopți nd perspeotiva dialectică 
asupra unei structuri contradictorii, 
așezind opera in prim plan și relie- 
find corespondențe nebănuite pină 
acum. Georgeta Horodincă psiholo- 
gizează în marginile cunoscute ale 
omului și ale creației. Dimitrie An
ghel ar ilustra cazul artistului care, 
trăindu-și condiția de poet și re- 
prezentind-o, mitologic, estotizează 
viata, mod de a reacționa Împotri
va pozitivismului burghez, dar un 
mod al cărui corolar este alienarea. 
Nu e greu de văzut aici și forma
ția autoarei care a glosat în jurul 
lui Sa.rtre și a ..structurilor libere", 
beneficiind de lectura eseurilor lui 
Sartre despre Baudelaire și Flaubert. 
Judecata de valoare asupra ope
rei e dedusă în funcție de atitu
dinile creatorului. Operind cu un 
criteriu exterior — ideea lui Sartre 
după care un artist estetizind viața 
devine el Însuși victima alienării — 
eseistul se străduiește să găseas
că in Dimitrie Anghel un destin 
exemplar care să-i confirme antici
pațiile. Dar nu întotdeauna opera 
investigată acoperă premisele. Gin- 
dind opera lui Anghel in triade, 
Georgeta Horodincă dă să se înțe
leagă că o ipostază o neagă pe 
cealaltă. Am observa că din „por
tretul"' propus nu reiese suficient 
de clar ce importanță acordă eseistul 
unor scrieri cu implicații profund 
sociale și In ce măsură ele se in
tegrează portretului in evantai. 
Supralicitind ideea alienării prin 
artă, centrind analiza in jurul schi
ței „Omul care s-a pierdut pe 
sine" ce ar transpune contradic
ția proprie poetului in situația unui 
actor care, nestăpinindu-și arta, 
devine o unealtă inertă a ei, pro- 
punînd o lectură Intr-o vădită li
bertate eseistică și colorind limba
jul critic cu unul pregnant existen
țialist (Călinescu e amendat, iar 
Sartre citat copios), Georgeta Ho
rodincă realizează o lucrare origi
nală. remarcabilă, dar totuși de o 
reușită parțială in faport cu scopul 
anunțat.

George GIBESCU

EDITURA EMINESCU

Elena MANTU

Tudor Arghezi: „Călătorie în 
vis".

Ion Barbu : „Joc secund" (e- 
diție bilingvă româno- 
franceză).

Nicolae Balotă s „Umanități" 
Virgil Nemoianu : „Utilul și 

plăcutul".
Ion Arieșanu : „Amintiri de 

pe planeta Pămînt".
Corneliu Leu : „Puterea". 
Benjamin Constant : „Adolphe". 
Gustave Flaubert: „Salammbo". 
John Galsworthy: „Sfîrșit de 

capitol" (vol. Ill — „Din
colo de rîu").
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu
ETICA $1 ECHITATEA SOCIALISTĂ!

Nu de puține ori itinerarele rcror- 
terilor se intilnesc. Bătind drumurile 
țării descoperă cite un fapt care Ic 
atrage in egală măsură atenția. Așa 
s-a intîmplat șl de astă-dată: o re
porteră a ziarului „Elbre" șt un re
porter al ziarului „Scintcia" s-au o- 
prit asupra aceluiași caz. din care se 
desprind multiple semnificații și în
vățăminte in ce privește rolul criticii 
și autocriticii in colectivele de muncă 
și. mai ales, consecințele pe care le 
poate avea vicierea sensului princi
pial al acestor noțiuni. Faptele pe 
care le-au investigat fac. de cițiva 
ani. obiectul a numeroase cercetări 
din partea unui marc număr de fo
ruri locale și centrale, pentru ele 
s-au deplasat delegații, comisii, s-au 
alcătuit dosare cu 
mii de pagini, 
s-au adunat ser- 

v viete doldora de 
documente, s-au 
cheltuit sute de 
zile și mii de ore 
de muncă inu- 
ti’\ s-au măcinat 
nt<. i. De ce ? 
cc finalitate ? 
ce randament 
conomic, cu 
eficiență socială 
sau morală ? Vom 
vedea.

Locul acțiunii : 
spitalul 
teritorial din 
dorheiul 
Unitate 
bucură 
meritat prest! 
in rindurile poy_ 
lației locale și in 
cadrul căreia lu
crează un corp 
sanitar de elită, 
alcătuit din me
dici. surori, asis
tente cu o bună 
pregătire profe
sională, cu remar
cabile rezultate 
atit in munca de 
ocrotire a sănătă
ții. cit și in activitatea de cerceta
re științifică.

Și iată că in acest colectiv cu ati
tea realizări meritorii s-a ivit intr-o 
bună zi (bună, vorba vine !) o să- 
mință a discordiei. Intîmplare regre
tabilă care, afectind prestigiul și au
toritatea principalilor protagoniști, a 
aruncat, inevitabil, o umbră nedorită 
și asupra unor raporturi de muncă 
firești in orice colectiv. Căci, după 
cum spune un lapidar aforism orien
tal. „Cine se trezește minios, se cul
că păgubit". La spitalul unificat din 
Odorheiui Secuiesc, doi oameni s-au 
trezit minioși. dar a fost păgubit yn 
întreg colectiv de muncă...

Fără a intra in amănunte, să luăm 
faptele in ordinea lor cronologică :

Secvența I : Noiembrie 1969. Medi
cul hematolog Mircea Cornescu este 
transferat de la un spital din Brașov 
la spitalul unificat din Odorhei. Di
rectorul spitalului, medicul Weyda 
Ioan, face cunoștință cu noul său 
subaltern și. cum se intimplă in ase
menea împrejurări. îl pune la curent 
cu sarcinile ce-i vor reveni.

Se părea că totul este in ordine. 
S-a intimplat insă ca spitalul să nu-1 
poată asigura pe loc doctorului Cor
nescu o locuință pe măsura preten
țiilor sale, deloc modeste. Ceea ce l-a 
făcut pe acesta, pur și simplu, să nu 
se prezinte la post. După un lung șir 
de concedii și de specializări, vine in 
sfirșit la Odorhei să lucreze, incepind 
de la 4 aprilie 1970. Dar nici acum nu 
e mulțumit de primire : ba că n-a 
fost pregătit cabinetul hematologic la 
nivelul exigențelor sale, ba că locu
ința ce i s-a pus Ia dispoziție n-are 
așezarea cea mai convenabilă etc.

Secvența II : Mai 1970. De ambele 
părți incep tatonările pentru marea 
„bătălie a’memoriilor" ce avea ulte
rior să se dezlănțuie. Dr. Cornescu 
caută cu tot dinadinsul date compro
mițătoare cu privire la activitatea 
anterioară a doctorului Weyda. Dar 
nici''.acesta nu se lasă mai prejos : a- 
flind că se pregătește o anche
tă, ii cheamă in cabinetul său 
directorial pe unii dintre - cei ce 
cunoșteau faptele incriminate și 
le solicită să dea declarații confor
me. firește, cu interesele sale. Ac
țiune incompatibilă cu metodele de 
conducere a unui colectiv de muncă. 
Bineînțeles, acest gen de presiuni nu 
era de natură să consolideze presti
giul directorului și să întărească uni
tatea colectivului. La aceasta se cu
vine adăugat și faptul că in activi
tatea anterioară de medic și de di
rector a lui Weyda au existat, pe 
lingă aspecte evident pozitive, și u- 
nele carențe elice reale : printre ele 
s-a reliefat mai ales faptul că. de-a 
lungul timpului, el și-a atribuit cu
muluri de cite o jumătate de normă 
in circumscripțiile teritoriale ale pro
priului său spital, pe care nu intot
deauna le-a onorat cu o muncă efec
tivă.

Pe temeiul acestor fapte, la propu
nerea colegiului județean de partid, 
care întreprinsese o minuțioasă in-

vesligație în legătură cu sesizările 
făcute de dr. Cornescu, secretariatul 
comitetului județean de partid a ho- 
tărit ca dr. Weyda să fie pus in dis
cuția organizației de partid din spi
tal si, rx* baza unei analize a- 
profundate a abaterilor săvirșite, să-i 
aplice sancțiunea de rigoare. Dar 
— aici intervine un moment-cheie 
care a alimentat amploarea de 
mal tîrziu a conflictului — Co
mitetul dc partid al municipiului 
Odorhei nu pune In aplicare această 
hotftrire, limitlndu-se să Rducă la cu
noștința organizației de partid din 
spital faptul că dr. Weyaa „a fost 
criticat". Și atit.

Secvența III : De aici începe sA se 
umfle artificial bulgărele dc zăpadă

de sugestii șl reclamații a unei co
fetării — bunăoară, de ce lipsește in 
ziua aceea înghețata dc fistic — 
semnatarul să-și petreacă tot restul 
vieții prin judecătorii și tribunale. 
Și cine știe pinft unde ar mai putea 
ajunge imaginația procesomanilor, 
stimulată de o asemenea viziune de
formată asupra criticii I

— Această situație încalcă flagrant 
principiile partidului nostru, care a 

.subliniat in repetate rinduri că cri
tica șl autocritica sini un motor «1 
dezvoltării societății noastre — no 
spune dr. Balia Arpâd, secretarul 
organizației de bază din spitalul 
Odorhei.

De altminteri. In legătură cu pro
blemele Iscate de acest conflict per-

ontologic, colegiul județean aJ me
dicilor șl farmaciștilor. Și doctorul 
Weyda trebuie să simtă cu mai 
multă ascuțime dezaprobarea noas
tră față de anumite aspecte și la
turi ale activității și comportării 
sale.

Unii dintre cel cu care am stat de 
vorbă pe marginea acestui caz au 
ținut să ne informeze și asupra dau
nelor materiale : astfel, numai la 
spitalul unificat din Odorheiui Se
cuiesc ele se cifrează — îngloblnd 
zilele și orele irosite in discuții in
terminabile, in ședințe cu comisii și 
paracomisii — la aproape 40 000 lei. 
Dacă adăugăm și timpul cheltuit de 
organele de partid municipale și ju
dețene, organele financiare, felurl-

Comandamente morale
devenite realitate cotidiană
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Hai la tribunal
să ne judecăm

pentru... critică!64
Este - așa cum rezultă și din articolul de față - practica celor ce, simțindu-se cu 

„musca pe căciulă", evită confruntarea deschisă, principială, in colectivul de muncă și 
pornesc ,,să-și apere punctul de vedere" pe calea jalbelor la forurile superioare, a tribu
nalelor, denaturind astfel in mod grosolan rolul criticii in relațiile de muncă.

pină ce devine o adevărată lavină. 
Nemulțumit cu rezultatul memoriilor 
sale de pină atunci, dr. Cornescu se 
adresează cu plingeri in dreapta și in 
stingă, împroașcă cu noroi nu numai 
pe dr. Weyda. ci și pe toți cei ce în
cearcă să-i calmeze zelul destructiv, 
mobilizează zeci de • •
și foruri, de la organele financiare 
pină la cele ale Ministerului Sănă
tății. intr-un cuvint — creează in 
colectiv și in jurul colectivului o 
atmosferă irespirabilă.

Secvența IV : Cei doi protagoniști 
ai conflictului schimbă decorul : din 
sălile de ședințe se mută in... sala 

• tribunalului. Intr-adeVăn, după o a- 
dunare sindicală—in care s-au spus 
anumitor lucruri pe nume, dr. Cor
nescu i-a dat in judecată pentru ca
lomnie pe cei ce îndrăzniseră să-1 
critice, printre care secretarul or
ganizației de bază, președintele sin
dicatului etc. Dr. Weyda. la rindul 
său, i-a intentat și el proces de ca
lomnie lui Cornescu. Pină la urmă. 
Tribunalul județean Brașov i-a achi
tat de învinuiri și pe unii și pe alții. 
De unde pină unde insă ideea no
civă. incompatibilă cu climatul etic 
al societății noastre, că o critică for
mulată intr-o ședință sau adunare 
se poate transforma în argument 
pentru... înfățișări in justiție ?

Se intimplă un fenomen semnifi
cativ : cind niște oameni stăpiniți 
de orgolii mărunte ajung să se an
gajeze in conflicte neprincipiale. în
seși metodele lor de dispută degene
rează, coboară la nivelul impulsurilor 
joase care ii mină. Sub paravanul 
dreptului, aparent de necombătut, 
de a se adresa forurilor superioare, 
ei fug. evadează de pe singurul te
ren autentic al confruntării de prin
cipii : colectivul în care muncesc. In 
loc să apeleze la discemămintul și 
la puterea de decizie a colectivului, 
preferă să Inunde tot felul de foruri 
locale și centrale cu jalbe și recla
mații. Și, de obicei, evită calea fi
rească a disputei tocmai cei ce se 
simt eu musca pe căciulă, tocmai cei 
care iși simt pozițiile mai șubrede. 
In mentalitatea lor iși face tot mai 
mult loc ideea, profund nocivă, că, 
reclamind pe la tot felul de organe 
superioare, ceva tot „se prinde', 
ceva tot „se bifează" la adresa ce
lui împotriva căruia desfășoară „bă
tălia".

Pină la urmă disputa neprincipia
lă. cu corolarele ei : arțagul și răz
bunarea. duce la totala viciere a ra
porturilor de muncă. In locul argu
mentelor raționale începe să pre
valeze contondenta injuriilor, in locul 
înțelegerii lucide a lipsurilor și al 
hotăririi de a le îndrepta începe să 
precumpănească falsa ipostază de 
„jignit" și „nedreptățit".

Dacă am accepta pină la capăt 
absurdul unor asemenea situații 
ne-am trezi în postura ca. după o 
observație normală făcută unui co
leg de muncă, oricine să se pome
nească tras prin judecăți sau. după 
o remarcă critică făcută in condica

instituții

sonal, lipsit de principii, am mai 
notat unele puncte de vedere \ pe 
care le socotim vrednice de atenție :

— M-am simțit intotdeauna bine 
în acest colectiv, unde lucrez de 
cițiva ani — ne spunea sora medi
cală Maria Munteanu, membră de 
partid. Sintem uniți toți cei ce mun
cim aici, medici, asistenți, surori, ro
mâni și maghiari, in 
rea de a ne face cit mai 
datoria. M-a indignat atitudinea 
doctorului Cornescu, care a înveni
nat atita vreme atmosfera din spital.

— Pentru a-1 judeca pe alții — ne 
arăta dr. Olăh Amâlia, medic pedia
tru — trebuie să ai-acea' autorițate , 
morală pe care numai faptele-ți-o 
pot da. Or, după cite știu, dr. Cor
nescu, cit a fost la noi, n-a muncit 
cu acea dăruire și cu acel simț de 
răspundere care să-i permită să dea 
lecții altora...

— Iarăși despre conflictul Cornes
cu—Weyda ? — s-a arătat surprins 
dr. Răducan Began, șeful Inspecției 
sanitare a județului Harghita. După 
opinia mea, doctorul Cornescu a 
meritat din plin blamul public pe 
care i l-a adresat organul nostru de-

preocupa-
bine

Lecție de ecologie
Un prieten, al cărui nume 

nu pot să-l divulg, m-a 
invitat să-mi arate locuin
ța lui nouă intr-un car
tier bucureștean. Învățase, 
muncise, se căsătorise cu o 
colegă de studii, alături de 
care lucra in aceeași uzină 
și avea o căsnicie fericită. 
Mi-a arătat totul, așa cum 
face un om minâru de reu
șita lui și, cu fiecare 
deschisă in fața unei 
încăperi, îmi vorbea cu o 
bucurie contagioasă despre 
„cum va fi". O singură ușă 
din tot apartamentul a ră
mas închisă. „Acolo stă 
mama, nu-ți pot arăta, știi 
cum sini bătrinii. a căzut 
in mania stringerii de coto
roanțe. toată odaia îi este 
tixită cu lucruri de aruncat. 
N-ar zvirli la gunoi un 
ziar, un capăt de sfoară.

ușă 
noi

financiare, feluri
tele foruri ale 
Ministerului Să
nătății, ajungem 
la sume mult mai 
mari. Și pentru 
ce ? Pentru satis
facerea unor am
biții mărunte, a 
unor orgolii mes
chine ! Dar mai 
presus stau dau
nele morale, gra
va atingere adusă 
prestigiului unui 
colectiv care, alt
minteri, e vrednic 
de toată stima. 
Mai presus de 
orice stă încălca
rea unei exigențe 
elementare a eti
cii comuniste, e- 
xigență exprimată 
pregnant in „Co
dul etic" al socie
tății noastre — de 
a milita consec
vent pentru pro
movarea „relații
lor specifice so
cietății socialiste, 
de colaborare și 
întrajutorare in 
muncă, de solida
ritate, stimă și 
respect reciproc". 

Care este si- 
actuală ? Pe scurt,tuația la ora _ _____,

iat-o : 1) Secretariatul comitetului 
județean de partid a decis să 
pună neîntirziat în aplicare hotă- 
rirea luată încă în 1971 cu privire la 
sancționarea dr. Weyda. 2) Comite
tul oamenilor muncii din spitalul u- 
nificat Odorhei a hotârit desfacerea 
contractului de muncă al dr. Mircea 
Cornescu.

Măsuri binevenite, necesare. în- 
tr-un moment cind partidul adre
sează tuturor celor ce muncesc che
marea de a pune pe primul plan 
faptele, nu vorbele, e pazul să se 
încheie sarabanda procesomană care 
a mlshiiț și așa atitea qnergix vrg$r., 
nice d.e o cpuză mai bynă., Aceasta,, 
în primul rind, in interesul presti
giului profesional al corpului medi
cal din spitalul din Odorhei. al în
tregului său colectiv, chemat să-și 
consacre timpul și forțele ridicării 
continue a nivelului ocrotirii sănă
tății populației, singura preocupare 
care face cu adevărat cinste disci
polilor lui Hypocrate.

Antidot pentru...

plimbăreți
Maistrul Ion Plăiașu, șeful secției de asamblări 

lămpi electrice a uzinei „Romlux"-Tirgoviște. ne 
spunea :

— Fiind o uzină nouă, de la bun Început ne-au stat 
în atenție închegarea unui colectiv, deprinderea oa
menilor cu ordinea și disciplina muncii industriale. 
Asta cu atit mai mult cu cit o bună parte dintre ei 
erau tineri. N-a fost insă deloc ușor.

— Din ce cauză ?
— Păi, mai ales cei venlți de prin sate și care nu 

mai lucraseră nicăieri erau obișnuiți altfeL Cum se 
„deranja" puțin mașina la care lucrau, gata, el o șter- 
geau imediat de-acolo. Unde ? Așa, hai-hui... la plim
bare prin uzină, fără să le mai pese de mașina care 
nu mai funcționa. Unii dintre ei, după cite am ob
servat, chiar iși doreau asemenea „pauze", ca să poată 
pleca mai des. „Măi, fraților, stați puțin, că aici nu 
merge așa !"

— Cum ați procedat ?
— Trebuia ca ei singuri să înțeleagă că In uzină se 

cer ordine, disciplină, punctualitate. „O trăsătură 
de bază a profilului moral al membrilor de partid, al 
tinerilor comuniști — se spune in proiectul de norme 
— trebuie să fie inalta conștiință profesională... intole
ranța față de chiul, superficialitate sau indisciplină in 
muncă". De aceea, i-am dat pe fiecare in grija unor 
maiștri și muncitori comuniști cu experiență. Oameni 
severi, cu disciplina in singe. Au discutat fiecare aba
tere cu cel in cauză, au supravegheat mai atent buna 
funcționare a utilajelor încredințate celor tineri. Pină 
s-a format „reflexul" disciplinei și răspunderii indivi
duale. Urmarea ? S-a terminat cu „plimbările", cu 
chiulul. De fapt, a înțeles fiecare ce are de făcut

Dar abia atunci s-a văzut că dincolo de vorbele 
oare le pronunța cu atita patos in ședințe nu mai 
nimic. Dimpotrivă. Una spunea și alta făcea. S-a 
vedit astfel curind că „intransigentul'' șef de echipă 
nu era chiar atit de... ferm in principii. Vorbea fru
mos despre corectitudine, despre echitate, dar, de fapt, 
pe sub mină, el nu făcea decit să favorizeze inco
rectitudinea. Pretindea bani, de pildă, pentru a acorda 
„mai ușor" categorii de calificare. Avea, cum se 
spune, două fețe. Una in ședințe, unde o făcea pe... 
incoruptibilul, și alta in relațiile zilnice cu oarhenii. 
Ceea ce, firește, nu-i putea lăsa indiferenți pe cei- , 
lalți.

— Cum s-a terminat ? ,
— Intr-o adunare au fost dezvăluite falsitatea șl 

ipocrizia, combătute pe bună dreptate și in proiectul 
de norme. Ce a urmat e lesne de ințcles : tot presti
giul pe care și-1 ciștigase prin vorbe s-a dărîmat. De 
ce ? Pentru că prestigiul, cinstea, corectitudinea se 
sprijină întotdeauna pe suportul solid al faptelor și 
nu pe vorbe goale.

pe 
era 
do-

Corijență la școala

respectului reciproc

„Incoruptibilul"
t

avea două fețe
/ Ț- iVnl;'-Șefvile echipă dintr-o secție se făcuse remar- 
Cat in fața oamenilor prin fermitatea cu «fere apăra,, in- 
■discuții, principiile sănătoase de viață. Vă spun, vor
bea cu atita tărie despre cinste, corectitudine, echi-^ 
tate in relațiile de muncă incit oamenii au aiuns 
repede să-1 simpatizeze. Ciștigindu-le încrederea, a 
fost propus într-o muncă de răspundere. Numai că...

— S-a schimbat cumva după aceea ? 11 întrebăm pe 
tovarășul Constantin Rotaru, locțiitorul secretarului 
comitetului de partid al Uzinei de utilaj petrolier din 
Tirgoviște.

— Nu, omul a rămas cel care fusese... In realitate.

— Abia dacă treceau două-trel zile și aflam că iar 
s-au certat. Motive ? Mai multe : „nu suportă să i se 
facă observații", „se crede persecutat" și cite și mai 
cițe. Un lucru nu înțelegeam : de ce să fie nevoie de 
atita dăscăleală cu un muncitor pe care-1 știam con
știincios la program ? Ceva trebuia să fie la mijloc. | 
Intr-o zi, ce ne-a venit nouă ? Ia să ne uităm pe fi
șele celor doi, să vedem.......antecedentele". Cu oare
care surprindere am constatat că cei doi fuseseră... 
colegi de echipă. Dar între timp unul dintre ei pro
movase ca ajutor de maistru.

— Iar pe celălalt probabil că il rodea invidia...
— A, nu. Altceva era. Cel care promovase căuta cu 

orice preț s-o facă pe șeful cu fostul său coleg. De
sigur, situația era de așa natură incit trebuia să-i dea 
dispoziții. Dar cum o făcea ? „Hei, tu. ăla de colo, să 
faci cutare lucru „Nu mai comenta, eu sint șeful, 
treci la executare !“ Din păcate nici oei din jur nu 
s-au grăbit să intervină. Or, relațiile principiale, de 
stimă și respect reciproc — cum se spune și în pro
iectul de norme/ — trebuie’ ,să domnească, in orice,

■ colectiv de muncă’, •
, Iată pentru 'ct'r- concise •jm^istFul Gheorghe Jearț - 

.'din secția de finisaj a întreprinderii i„Dacia“-București
— n-am putut tolera atitudinea arogantă a.......șefu
lui". L-am lămurit, l-am criticat... N-a vrut să ințe- 
Jeagâ. Pină la urmă a fost mutat in alt sector de pro
ducție. Poate acolo, unde nu se va mai simți obligat ' 
să-și exercite orgoliul pe seama foștilor tovarăși de 
„grad", se va îndrepta. Poate. In orice caz, noi li vom 
urmări activitatea cu atenție, ca niște prieteni ade- 
vărați.

Ion POPALAZĂR Edit 
Victor B1RLADEANU

Ioan GRIGORESCU

venit

Iile TANASACHE

astfel 
tden-

trina — înseamnă a risipi, 
iar risipa nu este numai 
prostească, ci imorală".

Atit. Mai auzisem 
de cuvinte, aproape

tice, la un congres mondial 
pentru apărarea mediului 
înconjurător.

„Mintea de

FIȘIER SOCIAL

un bec ars. o sticlă 
nici măcar o treanță 
rocită pe care, deși știe că 
n-o va mai folosi nicioda
tă, o păstrează. Ca omul 
sărac o viață, care n-a aș
teptat de la nimeni, ni
mic r.

La masă, bătrina deplin 
sănătoasă la minte, de o 
vrednicie de albină, a adus 
vorba despre „meteahna" 
ei. Și, trecind peste inter
dicția fiului, m-a invitat 
să-i văd camera. O debara 
tixită cu rămășițele a tot 
ce a prisosit In gospodărie. 
„O să vă ingropați in astea 
toate, de ce le țineți ?" — 
am întrebat-o. „Ca să 
arunc, feclorule. dar le 
runc cu cap I Căci tot
este aici mai poate fi încă 
de folos. Nu mie, ci altora,

poală, 
neno-

le 
a- 
ce

toată lumea se descotoro
sește de așa ceva, dar aici 
am aur".

Am zimbit cu 'îngăduin
ță. Prietenul meu, ingine
rul, a făcut un gest discret, 
bâtindu-și cu degetul in 
timplă. Bătrina, deși l-a 
observat, a trecut peste a- 
ceastă indelicatețe. „Omul, 
dacă-i om, face puțin gu
noi. Eu dau astea copiilor 
de pe la școli, care sint tri
miși uneori să adune 
„deșeuri", cum le spuneți 
dumneavoastră. Și se bucu
ră, șl mă bucur ți eu că 
iau note bune la vrednicie. 
Căci a zvirli ceea ce mai 
poate fi de folos este nu 
numai urii, ci și nevred
nic".

N-am putut să-mi con
ving prietenul că bătrina 
n-avea nici o meteahnă. La 
cafea am discutat despre 
ecologie. ,.A murdări — a 
spus la un moment dat bă-

Avem cu toții cunoștin
ță de un anume personaj 
care, vrind să hrănească 
vaca, s-a muncit drăcește 
s-o urce in podul cu fin. 
După trudă zadarnică, ■ ba 
chiar cu pagubă, și-a dat 
seama că era atit de sim
plu să urce el in pod ți 
să coboare de acolo o fur
că. două din tainul rume
gătoarei I Mintea a 
insă pe urmă. Mintea a- 
ceasta — după cum vom 
vedea in rindurile de față 
— vine și azi, la unii, pe 
urmă...

Marcelina Voinescu, ges
tionară la un depozit de 
obiecte de menaj al între
prinderii județene a coope
rației de consum Brăila,

pe urmă“
primește mal multe colete 
de marfă. Le lasă afară, în 
stradă, fără supraveghere. 
Șt astfel dispar o dată 162 
de cești, apoi alte 336. In 
total, deci, fără două — 500 
de cești.

Ce credeți că face M. V. 
cind observă ?

Iși bate cumva capul să 
afle cine le-a putut lua ? 
Anunță miliția ? Stă la 
pindă să-l prindă pe hoț ?

Nu. Scoate imediat banii 
și acoperă paguba, întoc
mind formele necesare po
trivit cărora, cooperativa 
din Măxineni ar fi cumpă
rat cele 500 de cești... Cu 
alte cuvinte, după cum glu
mea un mucalit care mi-a 
înfățișat cazul — „dragii

mei hoți, veniți fără sfi
ală.~ Infruptați-vă, căci to
varășa gestionară pune 
imediat din buzunar".

Că pină la urmă negli
jența tot trebuia s-o plă
tească cineva, asta e lim
pede. Că gestul prompt al 
gestionarei este pur și sim
plu un gest de ...500 de 
cești de neglijență, e la fel 
de limpede. Noi întrebăm 
doar, ca și in cazul poveș
tii cu vaca : nu era oare 
mai simplu ca marfa să-și 
găsească locul in depozit 7 
Doar spre depozit fusese 
trimisă. Or, dacă — sd 
zicem — n-a mai avut loc, 
nu era la fel de simplu să 
fie păzită ? Nu de alta, dar 
s-ar putea ca intr-o zi ges
tionarei respective să-i dis
pară, in împrejurări ase
mănătoare. 500 de araga
zuri ori 500 de tractoare. 
Atunci, tot așa — pentru a 
acoperi paguba — va ape
la... la poșetă ?

POȘTAL PAGINII
• SA ÎNCEPEM cu scrisoa

rea tovarășului Petru Fantareț, 
învățător in comuna Band, ju
dețul Mureș. Rindurile trimise 
au fost determinate de un anu
mit articol publicat în coloane
le noastre, dar, cu această oca
zie, aflăm că anchetele de dez
batere etică, atunci cînd ridică 
probleme ardente, de interes 
general, sint reluate și comen
tate de unii cititori ca de ade- 
vărați propagandiști sui-gene- 
ris. Tovarășul Fantareț rela
tează că, da Band, asemenea ar
ticole au fosț „popularizate 
prin ziarele de stradă și discu
ții în mijlocul cetățenilor". 
Pentru noi este un imbold de 
a scrie mereu din centrul fap
telor, al realității, al probleme
lor de actualitate, adică al in
teresului general Ne bucură 
formele vii, spontane, de difu
zare și dezbatere.

• asemănător se pronun
ță și tovarășa Constanța Rădu- 
canu din Craiova cînd mărtu
risește că multe din articolele 
publicate „m-au făcut să medi
tez și mărturisesc că am fost 
cu totul de acord in ceea ce 
privește poziția luată de «Scin- 
teia»“. Cităm scrisoarea nu 
pentru această apreciere, ci 
pentru unele observații critice 
pe care cititoarea le face asu
pra unor anumite categorii de 
semeni. Una din ele este „cate
goria" alcoolicilor. Pornind de 
la o sugestie exprimată in ziar, 
ca pacienții alcoolului să-și plă
tească spitalizarea, autoarea 
scrisorii relevă că abuzul de 
asistență medicală nu privește 
numai răniți! de pe frontul lup
tei cu sticla, ci și îmbolnăvirea 
băutorilor fără nici o măsură 
ca urmare a adormirii lor pe 
trotuare, deci a contactului pe
riculos cu răceala asfaltului. 
Sigur că aceste îmbolnăviri im
plică cheltuieli din partea so
cietății, dar pină să se poată 
calcula la centimă cît s-ar cu
veni a se încasa în asemenea 
împrejurări, credem că este 
mai practic să explicăm tuturor 
pătimașilor că se poate petre
ce foarte bine, minunat chiar, 
fără să-ți pierzi condiția de om. 
Mai desprindem din scrisoare 
că peisajul urban — cu cei care 
transformă strada in dormitor 
— nu este cel mai curat posi
bil pe lingă localurile din car
tierul gării craiovene. Credem 
că organele de ordine pot acți
ona în folosul unui aspect mal 
civilizat al străzii.
• BUNA CONVIEȚUIRE. Tot 

organele de miliție ar putea să 
contribuie șl la restabilirea li
niștii între colocatarii imobilu
lui din Galați, strada Al. I. 
Cuza nr. 43. Atunci n-ar mal fi 
cazul ca pensionara Elena Fe- 
rendino, de la adresa indicată,

să ne scrie pe această temă, iar 
paginile dumneaei ar fi rezer
vate unei problematici mai... 
generoase.

• COPIL. Bătrînul Ilie Hai
duc din comuna Cristian, ju
dețul Sibiu, se străduiește cam 
de multă vreme să obțină drep
turile unui copil pe care-1 creș
te. E vorba de urmările unei 
tragedii care s-a co'nsumat în 
anul 1968. Atunci, un incendiu 
a curmat viața fiicei bătrînului, 
in urma căreia au rămas trei 
copii. Unul a fost înfiat, unul 
trăiește în comuna Cîrlogani, 
județul Olt, în noua gospodărie 
a tatălui său, iar cel mai mare, 
de 14 ani, după o experiență 
nereușită de a se acomoda cu 
mama vitregă, s-a refugiat la 
bunic. Toate demersurile aces
tuia de a obține puținele lu
cruri și alocația de stat s-au 
izbit de neînțelegere. Interven
țiile consiliului popular din 
Cristian pe lingă instituția o- 
moloagă din Cîrlogani n-au avut 
nici ele mal mult succes. Pro
blema îmbracă un aspect per
sonal. privind ocrotirea copilu
lui in cauză, dar și unul de prin
cipiu, citat in scrisoare, la adre
sa celor vizați ; „nu există o 
răspundere in fața societății, a 
oamenilor, pentru îngrijirea și 
educarea acelui copil ?“

• AUTORECLAMA. Fiind vor
ba de consilii populare, men
ționăm și scrisoarea tovarășu
lui Gheorghe Manolache, vice
președinte al Consiliului popular 
al județului Teleorman, adresa
tă autorului anchetei „Autore- 
clama, oricit de dibace, nu aco
peră incompetența". Cităm:. In
tr-un cerc de tovarăși de mun
ca am discutat pe -toate fețele- 
cele scrise și vă mulțumesc și 
in numele lor; poate unii, din
tre obișnuiții la cuvint in șe
dințe, vor trage multe învăță
minte spre folosul lor și al so
cietății". Mulțumim la • • - 
nostru tovarășului 
pentru părerea 
E limpede că

se referă la cei mai puțin 
timizi, care întrețin dezbaterile 
orale pe diferite teme și în di
ferite condiții organizatorice. 
Pot exista „obișnuit! la cu
vin! care să aibă, literalmen
te, ce sa spună, al căror aport 
să lie util și așteptat de parti- 
cipanții la ședințe Din păcate 
Insa, există șl categoria celor 
gala sa compromită, prin for
malismul ijarticipărli lor 
..punctul doi al ordinii de ii< 
Uni, o fac ca să se afle tn 
treabă, alții creztnd că astfel 
se afirmă, 'ar alții Incerclnd 
să acopere cu lăudăroșenll lip
sa rezultatelor reale. La cei din 
urmă, In special, se referă șl 
articolul citat, la tipologia lor 
Șl la ,.outoreclama“ ca înlocui
tor de activitate.

rindul 
Manolache 
exprimată, 
semnatarul
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CONCURSUL 
„Cea mai bună 

bibliotecă școlară"
S-» încheiat concursul republican ..Cea mat bună bibliotecă 

școlară'. organizat sub egida Ministerului Educației și Invâțămin- 
tului. I a această competiție au participat peste 9 000 de biblioteci 
din școli generale, licee și școli profesionale. Unităților care s-au 
distins in acțiunea dc folosire cu eficiență și inventivitate a cărții 
in procesul instructiv-educativ școlar le-au fost decernate lori pre
miile oferite de Ministerul Educației și Invățâmîntului, Uniunea 
1 incretulul Comunist. Consiliul Național al Organizației Pionierilor, 
de diferite edituri, uniuni dc creație și biblioteci centrale de invă- 
țămint.

Pe marginea manifestării, am solicitat președintelui juriului citcva 
considerente privind semnificațiile aoeslei întreceri, locul cărții și 
al bibliotecii in activitatea școlară.

cinema 15,30; 19;

Timp de un an o 
inițiativă rodnică, pri
ma de acest fel in în
delunga istorie a in- 
vățămintului româ
nesc, a creat un climat 
stimulativ in școlile 
noastre : concursul
„Cea mai bună biblio
tecă școlară". Prin 
tradiție, aceste unități 
culturale au avut și au 
fonduri de publicații 
foarte prețioase ; pină 
de curind însă nimeni 
nu s-a gindit la o ac
țiune amplă care să 
evidențieze și să sti
muleze pe criterii ști
ințifice organizarea 
funcțională a bibliote
cilor școlare, cores
punzător procesului de 
instruire multilaterală 
și de educație politi- 
co-ideologică a tinere
tului, prin intermediul 
cărții și al bibliotecii.

Concursul „Cea mai 
bună bibliotecă șco
lară" prezintă impor
tante semnificații na
ționale și internațio
nale, el organizindu-se 
in urma recomandării 
Adunării Generale 
UNESCO, In cadrul 
„Anului internațional 
al cărții 1972". Ince- 
pind din luna mai 
anul trecut, a avut loc, 
așadar, o amplă ac
țiune, care a constat 
in aplicarea metodelor 
moderne de organi
zare in 9 400 biblioteci, 
avind drept principal 
scop atragerea la lec
tura cărții a sute de 
mii de elevi.

Serviciul biblioteci
lor din Ministerul 
Educației și Invâțâ- 
mintului și organele 
?n subordine și-au în
sușit in elaborarea 
regulamentului con
cursului „Cea mai 
bună bibliotecă școla
ră" principiul integră
rii procesului instruc
tiv-educativ : cerceta
re, producție, practică. 
El a antrenat toate bi
bliotecile din școlile 
generale, licee, școli și 
grupuri școlare profe
sionale, tehnice, con
duse fie de bibliote
cari calificați cu studii 
de specializare bi-

blioteconomică, fie de 
cadre didactice. Dar 
indiferent de varieta
tea profilului lor, cri
teriile de apreciere au 
fost unitare. S-au ur
mărit astfel modalită
țile de achiziționare 
in funcție de profilul 
școlii și de necesitățile 
instruirii și educării 
politico-ideologice in 
școală : s-a studiat 
procesul de atragere a 
elevilor și a cadrelor 
didactice in bibliote
că ; s-a analizat intro
ducerea metodelor 
moderne de stimulare 
și deprindere a elevi
lor cu citirea unor ca
tegorii de publicații 
cit mai variate : s-a 
luat in considerare 
funcționarea servicii
lor de informare bi
bliografică și docu
mentare modernă, 
existența diverselor ti
puri de cataloage, in 
așa fel incit biblioteca 
să vină in ajutorul 
elevilor la învățătură, 
la elaborarea temelor 
și comunicărilor știin
țifice in cercurile spe
ciale.

In esență, a fost a- 
prcciată biblioteca 
„vie", biblioteca-la- 
borator și atelier de 
lucru în diverse ra
muri ale cunoașterii și 
științei, biblioteca-rea- 
lizatoare de manifes
tații culturale ca : ex
poziții, procese litera
re. prezentări periodi
ce de cărți noi, dialo
guri șl discuții asupra 
cărților și periodice
lor. Balanța meritelor 
unei biblioteci școlare, 
îmbogățite desigur și 
cu alte criterii de a- 
preciere, poate fi un 
îndreptar metodic și 
pentru acțiuni de per
spectivă in activitatea 
cotidiană.

Privind retrospectiv 
acest ultim an de in
tensă emulație în do
meniul bibliotecono
miei, putem afirma că, 
fără indolală, con
cursul a stimulat pre
ocuparea bibliotecari
lor pentru o conduce
re mai bună a unități
lor, corespunzătoare

exigențelor moderne, 
a autorităților locale, 
chemate să acorde o 
atenție sporită folosi
rii cărții, tiparului, 
scrisului in manifestă
rile organizate. Tot a- 
cum s-a demonstrat 
practic utilitatea unei 
strinse legături între 
bibliotecile școlare și 
bibliotecile de nivel și 
profil deosebit, cu fo
los evident și imediat 
pentru ambele părți.

Experiența și, mai 
ales, succesul acestei 
prime întreceri bi- 
blioteconomice națio
nale, cred că mă în
dreptățesc să formulez 
o serie de propuneri. 
Apreciez astfel că ar 
fi indicată permanen
tizarea concursului. De 
asemenea, consider u- 
tilă organizarea unei 
săptămini anuale de
dicate cărților pentru 
copii. Deoarece s-a 
observat că bibliote
carii completează fon
durile bibliotecilor și 
ca urmare a propune
rilor cadrelor didacti
co. po specialități, iar 
acestea, la rindul lor, 
le recomandă pe baza 
programelor analitice 
școlare, consider opor
tun ca programele a- 
nalitice elaborate de 
organele centrale să 
fie perfecționate și 
prevăzute cu „biblio
grafii moderne" avind 
in vedere cărțile nou 
apărute. în special 
publicațiile de profil 
tipărite de Editura di
dactică și pedagogică. 
Astfel, se poate deter
mina o „Înviorare" a 
fondului de cărți, prin 
cuprinderea tuturor 
specialităților care 
formează fondul unic, 
esențial al culturii ge
nerale, al educației so
cialiste și umaniste. 
Astfel, rolul educativ 
al bibliotecilor școlare 
va spori considerabil 
iar contribuția lor la 
formarea viitorilor 
specialiști bine pregă
tiți va cunoaște o va
lorificare maximă.

Prof. dr. docent 
Dan S1MONESCU

• Veronica : PATRIA — 10; 12,30; 
Id; 18,15; 20,30, CAPITOL — 9,30; 
11.45; 14; lb; 18; 20.15. GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; IC: 18,15; 20,30.
• Misterul din insula Balfc : 
SCALA — 8.30; 11; 13,30; 1G; ui.30; 
21.
• Neamul Șolmărcșlilor : CEN
TRAL — 9; 12,30; 16; 19.30.
• Ce se intlmplâ, doctore ? i 
SALA PALATULUI — 17.15 (seria 
de bilete — 4430) ; 20,15 (scrin de 
bilele — 4552), FESTIVAL — 8.43; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Tecumseh : LUMINA — 8;
11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 16;
13.15; 20,30, MODERN — 0.30; 11; 
13.30; 16; 18.30; 21.
• Grăbi|i apusul soarelui t 
CEAFARUL — 9,30; 12,45;
19.30. BUCUREȘTI — 8.30;
14.30: 17,30; 20,30, FAVORIT —
9.30; 12.30; 16; 19.15.
• Adio Petersburg 1 : FLO-
REASCA — 15.30; 18: 20,30.
• Nici un moment dc plictiseală t
FEROVIAR — 8.45; 11; 13,15; 15,45; 
18.15; 20,30. AURORA - 0; 11.15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15. FLAMURA
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Lampa lui Aladin : TIMPURI 
NOI — 9—20,15 în continuare.
• Program dc desene animate
pentru copii : DOINA — 9.45;
17,45.
• Marca evadare : DOINA — 11; 
14,30; 19.30.
• Iakov Bogomolov : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15.30; 
18; 20,15.
e Țara sălbatică : MELODIA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. TOMIS — 8.30; 11; 13,30; 16; 
18,30: 21.
• Nebunul din laboratorul nr. 4
— 10; 12; 14, Kinoglaz ; Lumea 
fără Jocuri — 16,30. Tabu — 18.30, 
Vera Cruz — 20,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Capcahă pentru general ; BU- 
ZEȘTI — 15,30; ÎS; 20,15.
• Organizația : DACIA — 9; 11,15;
13.30; 16; 18,15: 20,30, LIRA —
15,30; 18; 20,15, ARTA — 15; 17.45;
20.30.
• Fata care vinde flori : FE
RENTARI — 10; 12,15; 15,30; 18; 
20,15.
• Atentatul : BUCEGI — 15,30; 18; 
20,30.
• I.upul mărilor ; Răzbunarea : 
PACEA — 15,45; 19.

Eu nu văd, Iu nu vorbești, el 
nu aude : UNIREA — 15,30; 18; 
20,15.
• Zestrea j VITAN
20,15.
• Alfred col Mare : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 1B: 20,15.
• Bariera : MUNCA — 16; 18; 20.
• Cowboy : GIULEȘTI — 15,30;
18; 20,30, VOLGA — 9; 11.15; 13,30; 
13.45; 1.9; 20,15, MIORIȚA — 9;
11.15; 13.30: 15.46; 18: 20,30.
• Colier pentru Iubita mea » 
MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15.
A Născut liber ; Trăind in llber- 
tnte : COTROCENI — 15,30; lfl.
• Drum tn penumbră : COSMOS
— 15.30: 
a Maria 
15.30; 18;
o Explozia : PROGRESUL —
15,30; 18; 20.15.
• Adio arme I l POPULAR — 
15.30; 19.
a Drumul spre Vest : RAHOVA
— 15,30; 18; 20.30.

18: 20,15.
Stuart i VIITORUL

20,30.
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16.15; 
11.30; teatre

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic extraordinar. Di
rijor . Mircea Crlstescu — 20.
• Conservatorul de muzică „Cl- 
prlan Porutnbescu" (sala G. Enes
cu) : Concert de muzică de ca
meră — 20.
• Opera Română : Rigoletto —
19.30.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Iadul și pa
sărea — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din bd. Schitu MA- 
gureanu) : ' “
— 20.
• Teatrul
19.30.
• Teatrul
Magheru) : _____ _____ , ________
Wilde — 19,30.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „TAndărlcA" (la Tea
trul Giulești) : Copilul șl clocîr- 
lia — 10.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Jos pălăria ! — 19,30.
• Ansamblul Rrtlstlc „Raosodla 
română" : La porțilo dorului —
19.30.

Î Circul „București" : Spectacol 
at de Circul chinezesc din Șan- 

hai — 19,30.

L.

Valentin șl Valentina

Mic : După cădere

„C. I. Nottara" (sala 
Bună seara, domnule

CU PIII18UI ZILEI MONDIALE DE LUPTA 
A TINERELULUI ÎMPOTRIVA COLONIALISMULUI

Mitingul
Organizat cu prilejul Zilei mon

diale de luptă a tineretului împotri
va colonialismului, mitingul care a 
avut loc marți la Iași a reunit peste 
700 de muncitori, studenți, elevi, 
precum șl tineri de peste hotare care 
învață in acest centru universitar.

Relevind solidaritatea tineretului 
șl studenților din patria noastră cu 
lupta dreaptă a forțelor progresiste 
din lumea întreagă împotriva ori
căror forme de aservire politică și 
economică, pentru abolirea politicii 
imperialiste de asuprire colonială, 
pentru afirmarea deplină a egalității 
intre toate statele și națiunile, pentru 
dreptul sacru al fiecărui popor de 
a-și hotărî propriul destin, Gheor
ghe Morărașu, prim-secretar al Co
mitetului județean Iași al U.T.C., a 
subliniat: Ferm hotărit de a lupta 
pentru propășirea României socia
liste, pentru ridicarea el pe noi 
culmi de progres și civilizație, tine
retul roman va milita și in viitor 
alături de popoarele din Asia, Africa 
și America Latină, de toate țările 
lumii, împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, 
pentru pace, democrație și progres 
social.

Salutind, în numele tineretului 
studios din Iași, popoarele și tine
retul lumii care luptă pentru elibe
rare națională, împotriva colonialis
mului, neocolonialismului și segre
gației rasiste, studenta Vanda India
na Ionescu a relevat sprijinul de 
care se bucură din partea țărilor so
cialiste, din partea statului român, 
popoarele care s-au eliberat din ro
bia colonialismului și care au pășit 
pe calea dezvoltării libere, de sine 
stătătoare. In acest spirit, a spus 
vorbitoarea. Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România 
(U.A.S.C.R.) lărgește din ce în ce 
mai mult relațiile de strânsă solida
ritate cu tineretul și studenții din 
toate țările lumii, își intensifică co
laborarea cu organizațiile care luptă 
pentru eliberare națională, cu orga
nizațiile democratice de tineret, par- 
ticipînd cu toate forțele la mișcarea 
generală a tineretului împotriva for-

de la lași
țelor react lunii, acționind cu fer
mitate, in spiritul pol'ficii externe a 
Partidului Comunist Român, pentru 
realizarea marilor deziderate de li
bertate, progres social și pace ale 
tuturor popoarelor.

A luat apoi cuvintul muncitorul 
Vasile Agafiței, care a arătat câ ti
neretul din România, animat de cele 
mai inalte idealuri și aspirații uma
ne, ia parte activă la lupta interna
țională a forțelor progresiste, împo
triva acțiunilor și uneltirilor impe
rialiste și neocoloniaEsle care aten
tează la libertatea, independenta și 
suveranitatea altor state, contra 
practicilor și politicii de discrimina
re. Identificat cu cauza generală a 
poporului nostru — construcția socie
tății socialiste și comuniste — în
tregul tineret al patriei, a spus vor
bitorul. iși aduce cu cinste contribu
ția la înfăptuirea prevederilor actua
lului cincinal inainte de termen, 
contribuind prin aceasta la afirma
rea țării noastre In lume, la ridica
rea ei pe culmile progresului și ci-’ 
vilizației.

în încheiere, partieipanții la miting 
au adoptat textul unei moțiuni in 
care se spune, printre altele : „In nu
mele întregului tineret român facem 
un călduros apel la toate forțele 
antlimperialiste, ale tineretului re
voluționar și progresist de pretu
tindeni, de a se uni tot mai strins 
împotriva oricăror acțiuni represive 
față de forțele populare, democra
tice și patriotice, pentru a întări 
frontul de luptă împotriva imperia
lismului, colonialismului, neocolonia
lismului și rasismului, pentru liber
tate și independență naționala, pace, 
democrație și progres". (Agerpres)

într-una din sălile muzeului „Țârii Cricurilor" din Oradea

LISTĂ OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștiguri 
in materiale de construcție. Ieșite 
ciștigătoare la tragerea la sorți pen

tru trimestrul I 1973

28 ciștiguri In valoare totalfi de le
160 000

Numărul 
libretului 
cistigător

Valoarea 
dștigurilor

parțială totală

1 906—147—127 20 000 20 000
2 904—417—54 10 000 10 000
3 903—818—54 5 000
4 946—211—13 5 000
5 901—410—92 5 000
6 910—130—3 5 000
7 905—203—109 5 000
8 901—146—3 5 000& 902—619—20 5 00010 911—267—6 5 00011 910—620—79 5 00012 910—514—137 5 00013 923—215—2 5 00014 924—601—121 5 00015 902—200—79 5 00016 932—229—120 5 00017 918—210—179 5 00018 913—422—15 5 00019 910—132—39 5 00020 948—253—108 5 00021 949—256—5 5 000

5 000
5 000
5 000

22
23

959-214-35 
918—134—303

24 936—271—58
25 923—418—186 5 000
26 927—601—32 5 000
27 903—130—156 5 000
28 913—805—28 5 000 130 00(

Titularii libretelor de economii ciș
tigătoare trebuie efi se prezinte în 
cel mult 60 zile de la data tragerii 
Ia filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverințele necesare procurării 
materialelor de construcție.

UN FENOMEN 
METEOROLOGIC 

INTERESANT 

Ploaie cu praf
Marți dimineața, în sudul 

țării s-a semnalat un fenomen 
meteorologic interesant : ploaia 
căzută a avut o culoare cenu- 
șiu-gălbuie, puțin obișnuită.

In legătură cu acest fenomen, 
Elena Milea, cercetător-meteo- 
rolog, a subliniat că el se dato
rează unui transport de praf 
provenit din nordul Africii, 
respectiv din Algeria șl Tunisia, 
în urma creării unei zone de- 
presionare. Această zonă a de
terminat o intensificare a vîn- 
tului, fapt care a dizlocat 
praful, ridicîndu-1 în straturile 
superioare ale atmosferei. Prin- 
tr-o circulație atmosferică sud- 
sud-est acest praf a fost 
transportat spre zonele noastre, 
unde vîntul a slăbit din inten
sitate și. odată cu fenomenul de 
condesare, praful a putut ajun
ge la suprafața pămintului, îm
preună cu stropii de ploaie.

Un asemenea fenomen s-a .mal 
înregistrat la noi In țară în 
anul 1959. tot în cursul lunii 
aprilie, cînd s-au semnalat de- 
Duneri de praf, fără precipita
ții însă, praf provenit din re
giunea Mării Caspice. Depuneri 
de praf au mai avut loc și anul 
acesta intre 12 și 14 martie, 
cind a nins cu „fulgi bruni".

(Agerpres)

LISTĂ OFICIALĂ
a libretelor de economii 

pentru construirea de locuințe 
teșite ciștigătoare la

TRAGEREA LA SORȚI 
PENTRU TRIMESTRUL 1/1973

Numâ- 
cul cu
rent

Numărul 
llbreiulul 
clstisător

Valoarea 
Ciștigului
par
țială

to
tal*

1 839—1—128 40 000 40 000
2 859—1—2869 20 000 20 000
3 847—1—221 15 000
4 861-205-495 15 000
5 859—1—3931 15 000
6 832—1—703 15 000
7 817—1—543 15 000
8 836—1—986 15 000
9 861—205—1201 15 000

10 834—103—1240 15 000
11 859—1—4738 15 000
12 865—1—982 15 000
13 815—1—1226 15 000
14 825—1—73 15 000
15 839—1—138 15 000
16 862—1—496 15 000
17 859—1—3558 15 000
18 860—1—1173 15 000
19 835—1—234 15 000 255 000

19 ciștiguri în valoare totală de lei
315 000

Plata eîștigurilor «e efectuează de 
către filialele C.E.C.

LISTĂ OFICIALĂ
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Programul I

9,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 5O-a. Prezintă prof, 
univ. dr. Dumitru Chițoran

9,30 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru clevL

10,00 Telex.
10,05 Prim plan. Iosef Steinbach, 

directorul general al Cen
tralei industriale de confec
ții București.

10.30 Film serial : „Umbrele dis
par In plină zl“. Producție 
a Studiourilor de televiziu
ne sovietice. Episodul HL

11.45 La ordinea zileL Azi, jude
țul Arad.

L2.00 Revista literar-artistică TV. 
13,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limba germană. Lec

ția a 50-a.
18.00 Telex.
ic.05 Tragerea Pronoexpres.
10,15 Tehnic-club.
10.45 Floare de pe Bărăgan.
19,00 Timp fi anotimp in agricul

tură.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

10,00 Cintecul săptâminii : „Ce mi
nunată ești, țara mea" de 
Florentin Delmar, pe ver
suri de Stelian Filip. Inter
pretează Cătălina Marinescu.

20,05 Teleobiectiv.
>0,25 Telecinemateca : Filme mari, 

genuri cinematografice dife
rite. ..BelUssima".

12 10 24 de ore • România In 
lume.

>2,40 Stadion — emisiune de re
portaje. anchete, opinii din 
lumea sportului.

Programul □

20,00 O viață pentru o idee. Acad. 
Simlon Stollov — film de 
montaj despre viața șl ac
tivitatea marelui matema
tician român.

20.30 Program de circ.
20,40 Agenda.
20.50 Portativ ri3.
21.30 Bucureștiul necunoscut. 

București ul vechi In cărți 
poștale ilustrate. Emisiune de 
Maria Preduț.

21.50 Plaiuri bistrlțene. Clntece 
șl jocuri cu Aurelia Var
vara. Maria Peter. Dumi
tru Sopon, Gheorghe Turda

22,10 Roman foileton : „Cintec la 
apusul soarelui" după roma
nul lui Lewis Gibbon. Epi
sodul V — „Secerișul".
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fUrmare din pag. I)
rea de mizerie a maselor („lacrămile 
obidite chentrul pămintului potrică- 
lesc și singele vărsat cărbune arzăto- 
riu și foc pirjolitoriu să face").

Semnificativ pentru viziunea sa 
social-politică este faptul că legiti
mează aceste mișcări sociale („că 
unde pravila în silă și fn tărie, iară 
nu in bună socoteală ți dreptate se 
sprijină, acolo nicio ascultare a su
pușilor trebuitoare nu este“), justi- 
ficindu-le uman și social cu o vi
goare care anticipează gindirea pa
șoptistă. Trăind insă intr-o socie
tate feudală in care forțele pro
gresului erau slab dezvoltate, Can
temir n-a putut in mod obiectiv cri
tica înseși fundamentele acestei so
cietăți, dar, preocupat de progresul 
social, de unitatea internă a statu
lui, cărturarul a propus o nouă for
mă de guvernare in care figura 
centrală trebuia sâ fie monarhul lu
minat, stâpinind cu deplin respect 
pentru pravila țării („că atuncea pu
blica infloreaște și odrăsleaște cind 
stăpinii miluiesc și ceartă in drep
tate și supușii ascultă și slujesc din 
dragoste").

Domeniul in care gindirea marelui 
cărturar român a înregistrat cele mai 
de seamă succese este insă cel isto
ric. Dacă „Istoria creșterii și des
creșterii Imperiului Otoman" — lu
crare care s-a bucurat de o largă 
circulație universală, fiind tradusă in 
veacul al XVIII-lea in limbile en
gleză. franceză și germană, izvor de 
referință fundamental și astăzi pen
tru evenimentele contemporane au
torului — sau „Hronicul vechimei a 
româno-moldo-vlahilor" au un ca
racter strict istoric, preocupările de 
această natură sint larg prezente 
și in alte scrieri, ca „Istoria Ierogli- 
fică" sau ..Descrierea Moldovei". As
pirină spre o generalizare filozofică 
a fenomenelor istorice, Cantemir a 
încercat in studiul „Interpretarea na
turală a monarhiilor" să ofere 'o ex
plicație de ansamblu, evoluționistă, 
asupra legilor care prezidează proce
sele istorice. Caracteristică pentru 
Cantemir este viziunea modernă asu
pra procesului istoric, înțeles ca un 
ansamblu de evenimente aflate in in
terdependență și interacțiune. Eveni
mentele sint examinate in contextua- 
litatea factorilor politici, economici, 
sociali, culturali etc. Obiectivitatea 
strictă este condiția fundamentală a 
cercetării istorice, Cantemir decla
ri ndu-se împotriva „slovelor pe apă 
scrise", a afirmațiilor necontrolate 
sau inspirate de „a sufletului păti
mire", probitatea științifică fiind cu 
atît mai necesară Istoricului 
cind scrie despre patria sa : „mai 
iaste și altă boală, cu care zic, precum 
a lucrurilor scriptori, să fie păti
mind : adică dragostea slavii neamu
lui tău...“.

în preocupările sale, studiul istoriei 
poporului român ocupă un loc cen
tral. „Hronicul" constituind opera ce 
trebuia să sintetizeze toate cercetă
rile făcute in această direcție. Firul 
vieții întrerupt prea curind l-a im-

piedicat însă pe cel dinții Istoric 
modern al nostru să-și realizeze 
grandiosul proiect. Volumul al doi
lea al „Hronicului" ar fi trebuit să 
prezinte istoria celor trei țări româ
nești „pină la vremile noastre".

Sintetizind și dezvoltind tradiția 
cronicărească, Cantemir se înalță la 
o înțelegere superioară a problemelor 
istoriei naționale, oferind explicații 
fortificate cu o temeinică argumenta
ție științifică. După încercările lui 
Miron Costin sau ale stolnicului 
C. Cantacuzino de a surprinde isto
ria poporului român in unitatea *a, 
Cantemir realizează acest proiect 
dintr-un larg orizont științific, pre- 
zentind evenimentele celor trei pro
vincii — Moldova, Muntenia. Tran
silvania — ca un proces unic de 
dezvoltare a aceluiași popor, răruia 
vicisitudinile Istorice i-au impus, 
in anumite împrejurări, forme poli
tice distincte. In această viziune ști
ințifică, de o inatacabilă soliditate 
metodologică, cea mai importantă 
lucrare a sa consacrată istoriei na-

pune, nici rădică lucrul ; iară zisa 
il și pune, și-l și rădică ; 2. Tăcearea 
după zisă adeverește zisa odată, 
care așca trebuie infeliasă"), el a- 
trage atenția că absența unor refe
riri la istoria noastră intr-o anu
mită perioadă nu înseamnă câ po
porul român n-ar fi existat, ci că 
în viața sa politică nu s-au produs 
evenimente care să merite a fi men
ționate, că el nu a părăsit aceste 
locuri. •

Studierea Istoriei nu este rezulta
tul unor preocupări scientiste, fiind 
inițiată, ținind seamă de puternica 
ei funcție modelatoare, ca un mijloc 
de a cultiva sentimentul demnității 
naționale, al dragostei pentru țară și 
libertate („Pentru slobozenie și mo
șie cu cinste a muri decit prin multi 
veci cu necinste a trai, mai de folos 
și mai de lăudat ieste"), in vederea 
scuturării jugului otoman. Aceasta 
idee cardinală domină întreaga sa 
creație, fiind exprimată cu o incan
descență specifică unui .mare gindi- 
tor și om politic vizionar. Critica a-

DIMITRIE CANTEMIR
ționale este concepută ca „Hronicon 
a toată Țara Românească, care apoi 
s-au împărțit in Moldova, Munte
nească și Ardealul..." In spiritul 
tradiției cronicărești, dar cu ar
gumente evoluate, Cantemir de
monstrează ideea descendenței la
tine a poporului. nostru, insă 
intr-un mod purist, susținind că, in 
luptele cu romanii, dacii ar fi fost 
complet nimiciți. Ideea aceasta, pre
luată și de unii corifei ai Școlii ar
delene, a fost amendată de cerce
tările ulterioare, demonstrîndu-se că 
poporul nostru s-a format din con
viețuirea dacijor cu romanii.

Remarcabil feste demonstrată ideea 
continuității poporului nostru pe a- 
cest teritoriu, „nedezrupta continua- 
ție", Cantemir dind o replică inata
cabilă celor care, de pe poziții subiec
tiviste. nefondate științific, contestau 
această realitate. In sprijinul ideii că 
poporul nostru n-a părăsit niciodată 
aceste locuri („niciodată piciorul 
din hotarăle sale afară nu ș-au 
scos"), admițind că în timpul migra- 
țiunilor, in anumite momente, se re
trăgea spre adăposturile naturale 
ale munților, Cantemir subliniază că 
după „ce trecea furtuna acelor prădzi 
vărvărești, iarăși la locurile sale ieșie 
și toti supt o stupinire fiind, toate 
locurile și cetățile unde acum Ardea
lul, Moldova și Muntenia iaste, ți
nea"). Examinarea problemei conti
nuității românilor i-a ridicat eminen
tului cărturar interesante probleme 
metodologice pe care le-a rezolvat 
exemplar. In celebrele „canoane" a- 
supra „tăcerii" („1. Tăcearea nici

dresată Porții este violentă, demasca
rea politicii de cotropire, de spoli
ere a popoarelor supuse inălțindu-se, 
de la cazul particular al Țărilor Ro
mânești, la nivelul larg semnifica
tiv al unei critici la adresa atitudi
nii adoptate de marile imperii ale 
timpului (otoman, austriac) față de 
țările mici. Critica este asociată cu 

, exprimarea încrederii in triumful 
luptei poporului nostru, atit datorită 
justeței cauzei apărate, cit și dato
rită marilor calități morale și a 
vitejiei acestuia. Evocind paginile de 
eroism ale istoriei naționale, Can
temir nu recurge numai la izvoarele 
interne, ci și la atestările Istoricilor 
străini, care nu pot fi bănuiți de par
țialitate. Curajul cu care moldovenii 
și-au apăral libertatea de-a lungul 
secolelor este probat, de pildă, cu 
afirmațiile cronicarului polonez 
Orichnovius ; „foarte viteji și cu 
toate că stăpinesc o tară mică nu se 
află alt neam să arate atita vitejie 
și cinste in războaie, să înfrunte șl 
să bată mat mult vrăjmași din pre- 
jur, sau să se apere mai bine cind 
este atacat".

Omul’ politic a fost preocupat sâ 
aplice in viață, in scurta lui domnie, 
Ideile cărturarului. Viața și activita
tea lui Dimitrie Cantemir constituie 
un exemplu de unitate intre teorie și 
practică, un model de consecvență 
in conceperea și realizarea unui pro
gram social-politic. In timpul dom
niei sale, el a năzuit să guverneze 
ca un domnitor luminat, ingrădind 
autoritatea marii boierimi, venind in 
sprijinul micii boierimi și al țărăni

mii libere, categorii sociale pe 
care iși baza puterea politică. A ri
dicat steagul luptei pentru scutura
rea jugului turcesc, aliindu-se îm
potriva Imperiului otoman cu Rusia. 
Tratatul de la Luțk, încheiat intre 
Cantemir și Petru cel Mare, înscrie 
una dintre cele mai frumoase pagini 
ale prieteniei romăno-ruse. Tratatul 
consfințea integritatea teritorială a 
statului moldovean, prevedea instau
rarea domniei centralizate și eredi
tare pentru familia Cantemir, ca și 
retragerea oricărei făgăduieli făcute 
de țar altcuiva privind tronul Mol
dovei. Tratatul, încheiat in spiritul 
propunerilor domnului moldovean, 
mărturisește prestigiul politic do- 
bindit de Moldova in comparație cu 
vechile raporturi ale acesteia cu 
Poarta, așa cum cu mindrie consem
nează Neculce cronicarul, partici
pant activ la toate aceste eveni
mente : „...iar titlul așe-i era : săni- 
natul domn al Țării Moldovei samo- 
derjefa (singur stăpinitor) și colegat 
(prieten) Țării Moschicești"...

In ultima parte a vieții, petrecută 
departe de patrie. Dimitrie Cante
mir n-a încetat sâ se preocupe de 
destinul acesteia, să aspire spre eli
berarea ei de asuprirea otomană. 
Toate scrierile realizate acum con
semnează această fierbinte și con
stantă preocupare, istoricul legiti- 
mind lupta moldovenilor pentru ne- 
atîmare politică, exprimindu-și în
crederea in triumful ei. Dimitrie 
Cantemir nu și-a văzut împlinit vi
sul politic, inchizind ochii departe de 
Moldova. Apreciind pe Dimitrie Can
temir ca pe unul dintre cei mai buni 
fii ai poporului român, ale cărui as
pirații le-a sintetizat cu o pregnanță 
unică in timpul său, statul sovietic 
și-a dat acordul ca osemintele ma
relui patriot să fie aduse de la Mos
cova, unde fusese îngropat, in Româ
nia, căreia i-a închinat toate faptele 
și gindurile sale, in mijlocul poporu
lui român, căruia aparținindu-i cu 
viața și fapta, i-a lăsat un înălțător 
crez politic, un îndemn de a nu-șl 
precupeți eforturile pentru împlini
rea mărilor aspirații naționale, după 
exemplul propriei sale vieți, aspi
rații ce aveau să-și afle Înfăptuirea 
peste decenii.

In „Hronicul vechimei a româno- 
moldo-vlahilor", operă de impresio
nanta clarviziune istorică și de mo
numentală erudiție, emoționant tes
tament politic, Dimitrie Cantemir, 
savantul de renume mondial, dom
nul patriot, animat de dorința de 
a-și vedea țara eliberată de stăpi- 
nire străină, adresa un vibrant mesaj 
patriotic întregului popor român, ce- 
rindu-i „ca intr-o oglindă curată 
chipul și statul, bătrîneațele și cinstea 
niamului său privindu-și, il sfătuiesc 
ca nu in trudele și singele moșilor 
strămoșilor săi să se mindrească", 
„ci urma șt bărbăția lor rivnind", 
„să-și aducă amente câ precum odată, 
așea acum tot aciia bărbați sint, care 
cu multul mai cu fericire au ținut 
ctnsteșl a muri, decit cu chip de 
cinstea și de bărbăția lor nevrednic 
• trăi-.

A LIBRETELOR I)E ECONOMII PENTRU TURISM 
IEȘITE CIȘTIGĂTOARE LA TRAGEREA LA SORȚI 

PENTRU TRIMESTRUL I 1973

Nr, 
crt Specificarea Nr. libretului 

ieșit ciștigător
Valoarea cîșilgurilor 

(în lei)
parțială totală

1 Excursii organizate :
1 — Excursie la Paris 419—263—5 10 500
2 462—207—251 10 500
3 417—214—15 10 500
4 421—1—45 10 500
5 „ 427—1—148 10 500 52 500
6 — Excursie la Roma 464—1—6 9 200
7 .. 431—103—429 9 200
8 452—1—141 9 200
9 460-1—1147 9 200

10 464—202—157 9 200 46 000
11 — Excursie în U.R.S.S. 431—103-015 6 000
12 452—1—330 6 000
13 „■ 446—1—105 6 000
14 435—1—470 6 000
15 436—1—79 6 000
16 413—194—28 6 000
17 * 461 -208—1105 6 000
18 463—203—23 6 000 48 000
19 — Excursie în R.D.G. 462—1—321 6 000
20 i» • 460—207—305 6 000
21 425-211—2 6 000
22 466—1—196 6 000
23 461—205—528 6 000
24 464—1—344 6 000
25 403—1—178 6 000 42 000

(I Excursii individuale :
26 — Excursie Individuală 410-113—1 6 00027 ,, 435—177—53 6 00028 409—1—755 6 00029 ■122—413—1 6 00030 416—1—588 6 00031 420-624—13 6 00032 422—201—25 6 00033 436—202—160 6 00034 443—1—516
35 452—195—1
36 431-106-176 6 00037 99 461-208-779 6 00038 462—1—87 6 00039 463—1—211 6 00040 459—1—1247 6 00041 459—205-450 6 00042 ■ 460—206—141 6 00043 462—1—529 6 00044 1 »» 403—;-68 6 00045 409—1—852 6 00046 433—201—117 6 00047 416—215—24 6 00048 449—1—8 6 00049 426—615—45
50 436—269—6 6 00051 443—1-613 6 (10052 452—202—97 6 00053 431—106—416 6 00054 461—208—933 6 00055 462—1—334 6 00056 463—1—401 6 00057 M 459-1-1430 6 00058 459—205—553 6 00059 H 460—206—406 6 00060 461—205—440 6 000 210 000

TOTAL 60 CIȘTIGURI IN VALOARE DE LEI :

Cîștlgâtorll excursiilor organizate, 
precum și cel care in locul excursiilor 
individuale dștlgate doresc excursii 
organizate au obligația să se pre
zinte In cel mult 30 zile de la data 
tragerii Ia sorți Ia filialei» C.E.C.

pentru îndeplinirea formalităților 
necesare efectuării excursiei.

In cazul neprezentăril in termen 
sau al neefectufirîl excursiei, atît 
pentru excursii organizate, cit și 
pentru cele individuale dștigurile •• 
plătesc tn numerar.
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Plecarea unei delegații

AL U.R.S.S., MAREȘALUL a P. C. R la Helsinki

Marți dimineața, ministrul apă
rării al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, mareșalul Uniunii 
Sovietice, A. A. Greciko, șl persoa
nele care l-au însoțit in vizita ofi
cială de prietenie făcută in țara 
noastră au părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni, unde erau arborate drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, oaspeții mili
tari sovietici nu fost conduși de 
generalul de armata Ion Ioniță, 
ministrul apărării naționale. Erau 
prezenți general-colonel Ion 
Gheorghe. prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major. general-co
lonel Ion Coman, adjunct al mlnis-

trulul apărării naționale și secre
tar al Consiliului politic superior, 
alți adjuncți ai ministrului, gene
rali șl ofițeri

Au fost de 
ambasadorul 
București, colonel A. F. Musatov, 
atașat militar, aero și naval al 
U.R.S.S. la București, precum și 
atașați militari ni unor misiuni di
plomatice acreditați în România.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnurile 
de stat ale celor două țări.

Cei doi miniștri au trecut în re
vistă garda de onoare aliniată pe 
aeroport. Un grup de pionieri a 
oferit oaspeților buchete de flori.

ia

COMU I

superiori, 
față V. I. Drozdenko, 
Uniunii Sovietice la

(Agerpres)

T

Marțî a plecat Ia Helsinki dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. care, la Invitația 
Partidului Comunist Finlandez, 
face o vizită in Finlanda.

Din delegație fac parte tovarășii 
Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar nl C.C. 
al P.C.R.. Laurean Tulai, membru 
al C.C. ni P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Sălaj al P.C.R., 
Ion Cirje, director general adjunct 
al Agenției române de presă „A- 
gerpres", redactor-șef al revistei 
„Lumea".

La plecare, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ion Circei 
și Virgil Cazacu, membri al C.C. al 
P.C.R., Ion Mărgineanu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R.. director ge
neral al Agenției române de presă 
„Agerpres", de activiști de partid.

★
La sosire, la aeroportul din capi

tala Finlandei, delegația română a

de față ambasadorul 
Mircea Bălănescu, și

fost fntîmplnată de Arvo Aalto, se
cretar general al Partidului Comunist 
Finlandez, Olavl Hannlnen, vicepre
ședinte al partidului, Lehto Aivo, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Finlandez, Martti Malmberg, 
șeful Comisiei de control a C.C. al 
P.C. Finlandez.

Au fost 
României,
membri ai ambasadei.

Seara, conducerea Partidului Co
munist Finlandez a oferit un dineu 
în onoarea delegației Partidului 
Comunist Român.

Din partea gazdelor au participat 
Aarne Saarinen, președintele P.C. 
Finlandez. Arvo Aalto, secretar ge
neral al partidului, Olavl Hanninen. 
vicepreședinte, Lehto Avo. membru 
al Biroului Politic, Olavl Polkolal- 
nen, secretar cu probleme interna
ționale al P.C. Finlandez, activiști ai 
Comitetului Central al P.C. Finlan
dez.

In timpul dineului, tovarășii Aarne 
Saarinen și Paul Niculescu-Mizil au 
rostit toasturi.

Sosirea in Capitală 
a ministrului comerțului

exterior al Finlandei
Ministrul cortierțului exterior al 

Finlandei. Jussi Linnamo. oare, la 
Invitația ministrului comerțului ex
terior al Republicii Socialisto Româ
nia, va face o vizită in tara noas
tră. a sosit marți la amiază la Bucu
rești.

Ministrul finlandez va avea Între
vederi cu reprezentanți ai vieții eco
nomice din tara noastră asupra unor 
probleme privind dezvoltarea și lăr
girea relațiilor comerciale româno- 
flnlandeze.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ion Pă- 
țan. vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului exte
rior. de alți membri ai conducerii 
ministerului.

A fost prezent Pentti Martin Sou- 
mela. ambasadorul Finlandei la 
București.

★
Seara, Ion Pățan a oferit un dineu 

in onoarea oaspetelui finlandez.
(Agerpres)

COMUNICAT COMUN 
privind vizita în Republica Irak 
a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România

privind vizita ministrului apărării al U.R.S.S.

La invitația ministrului apărării 
naționale al Republicii Socialiste 
România, general de armată Ion 
Ioniță, in perioada 20—24 aprilie, 
ministrul . * * " ‘ Z.Z.,
mareșalul Uniunii Sovietice. A. A. 
Greciko. a făcut o vizită oficială 
de prietenie în România.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, comandantul 
suprem al Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, l-a primit 
cu acest prilej pe ministrul apără
rii al U.R.S.S.. mareșalul Uniunii 
Sovietice A. A. Greciko. In timpul 
vizitei, oaspetele s-a întilnit 
ministrul apărării naționale 
Republicii Socialiste România, ge
neral de armată Ion Ioniță, și cu 
alți activiști de stat și militari.

Mareșalul Uniunii Sovietice 
A. A. Greciko, a făcut o călătorie 
prin țară și a vizitat unele unități 
militare ale Armatei Republicii 
Socialiste România. Oaspeților so
vietici li s-a făcut peste tot o pri
mire caldă și ospitalieră, fapt ce 
demonstrează sincerele sentimente 
de prietenie dintre poporul român 
și poporul sovietic, dintre forțele 
lor armate.

apărării al U.R.S.S.,

cu 
al

In cursul convorbirilor cu con
ducătorii români, care s-au desfă
șurat într-o atmosferă de priete
nie și înțelegere reciprocă, părțile 
și-au exprimat satisfacția in legă
tură cu dezvoltarea colaborării 
dintre Armata Republicii Socialis
te România și Forțele Armate ale 
Uniunii Sovietice, au făcut un 
schimb de păreri in probleme pri
vind întărirea pe mai departe și 
lărgirea acestei colaborări atît pe 
bază bilaterală, cit și în cadrul 
Tratatului de la Varșovia, precum 
și în alte probleme care prezintă 
interes reciproc.

Ministrul apărării al U.R.S.S. a 
exprimat recunoștință pentru pri
mirea călduroasă și cordială ce 
i s-a făcut lui și persoanelor care 
l-au însoțit in Republica Socialis
tă România frățească.

Mareșalul Uniunii 
A. A. Greciko a invitat 
trul apărării naționale 
blicii Socialiste România, general 
de armată Ion Ioniță, să facă o vi
zită oficială de prietenie în Uniu
nea Sovietică, la o dată pe care o 
va considera convenabilă.

Această invitație a fost acceptată 
cu plăcere.

Sovietice 
pe minis- 
al Repu-

Intr-o atmosferă de caldă prie
tenie și înțelegere reciprocă, marți 
dimineața s-au încheiat convorbirile 
intre delegația Consiliului Central al 
U.G.S.R., condusă de tovarășul Mihai 
Dalea, membru supleant al Comite- 

• ” al C.C. al P.C.R.,
președintele Consiliului Central al 
” . ’ ... Consiliului
Central al Sindicatelor din Bulgaria, 
condusă ’ " ' ”
membru 
tic al

tulul Executiv
U.G.S.R.. și delegația

de Kostadin Ghiaurov, 
supleant al Biroului Poli- 

C.C. al P.C.B., președin-

Gală

Vizita delegației de activiști ai P. C. Bulgar
Marți dimineața, tovarășul Miron 

Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele. Consiliu
lui Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Sociale, 
a primit delegația de activiști ai 
Partidului Comunist Bulgar, condusă 
de Atanas Petrov, secretar al Comi
tetului județean Varna al P.C.B.. 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a fă
cut o vizită de schimb de experiență 
in țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă tovărășească, au par
ticipat Lucian Drăguț, vicepreședin
te. și Nicolae Drijman. adjunct de 
șef de secție la Consiliul Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

In timpul vizitei în țara noastră, 
delegația de activiști ai P.C.B. a mai 
avut convorbiri la Comitetul jude
țean Brașov al P.C.R. și Comitetul 
municipal Constanța al P.C.R., pre
cum și cu reprezentanți ai Ministe
rului Comerțului Interior. Ministe
rului Turismului și Consiliului popu
lar al municipiului București. De ase
menea. membrii delegației au vizi
tat. obiective economice si sociale, 
precum și monumente cultural-isto- 
rice din Capitală și din 
Brașov și Constanța.

★
delegația 

a plecat

CRONICĂ\
Prin Decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, to
varășul Mihail Bujor-Sion se elibe
rează din funcția de președinte al 
Comitetului de Stat al Raxiiotolevi
ziunii române, urmind a primi alte 
însărcinări.

Prin același decret, tovarășul 
Gheorghe Năstase se numește in 
funcția de președinte al Comitetului 
de Stat al Radioteleviziunii române.

județele

La 24 aprilie, 
viȘti ai P.C.B. 
trie.

de acti- 
spre pa-

(Agerpres)

Sosirea în Capitală a primarului orașului San Francisco
La invitația Comitetului Execuții’ 

al Consiliului popular al municipiu
lui București, marți seara a sosit in 
Capitală Joseph Alioto. primarul o- 
rașului San Francisco — din S.U.A. 
— care, împreună cu soția, va face o 
vizită in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Gheorghe Cioară, pri-

mărul general al Capitalei, Dumitru 
Joița. prim-vicepreședinte al comi
tetului executiv al consiliului popu
lar municipal. Constantin Petre, 
vicepreședinte, și Vasile Drăgoiescu, 
secretar.

A fost de față Leonard C. Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București.

(Agerpres)

Spectacol de gală al Ansamblului
circului chinezesc din Șanhai

tele Consiliului Central al sindica
telor.

Cu acest prilej a fost semnată o 
Convenție cu privire la dezvoltarea 
și adincirea pe mai departe a cola
borării intre sindicatele din cele două 
țâri.

în cadrul turneului pe care îl în
treprinde in țara noastră. Ansamblul 
circului chinezesc din Șanhai a ofe
rit marți seara un spectacol de gală 
in arena Circului de Stat.

Cei 70 de artiști ai ansamblului au 
susținut un program de înaltă mă
iestrie, fiind răsplătiți cu vii aplauze 
de publicul spectator.

La spectacolul de gală au asistat 
tovarășii Dumitru Popescu, președin
tele Consiliului Culturii și Educației

- Soolălisie. Chivu Stoica.’președintele 
Asociației de prietenie romăno-chi- 
neză. Andrei Vela, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, un nume
ros public.

Au asistat, de asemenea. Cian Hai- 
fun, ambasadorul R. P. Chineze la 
București, șefi ai unor misiuni di
plomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

(Agerpres)

După-amiază, delegația Consiliului 
Central al Sindicatelor din Bulgaria 
a părăsit Capitala, 
spre patrie.

indreptindu-se

(Agerpres)

de filme Ia Ambasada R. P. D. Coreene

PERSEVERENTA CELOR HARNICI

INFORMAȚII
Marti la amiază a plecat la 'f’e- 

kin Mihai Suder. ministru secretar 
de stat la Ministerul Economiei Fo
restiere și Materialelor de Construc
ții. care, la invitația ministrului a- 
griculturi.i și silviculturii a'l R. P. 
Chineze. Șa Făng; va face o vizită in 
această țară.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni. au fost prezenți membri ai 
conducerii Ministerului Economiei 
Forestiere și ?4aterialelor de Con
strucții. Au fost de față Cian Hai-fun, 
ambasadorul R. P. Chineze la Bucu
rești. și membri ai ambasadei.

■fr
Marți la amiază a părăsit Capi

tala delegația Asociației Naționale a 
Micilor Agricultori — A.N.A.P. — 
din Cuba, condusă de Jose Ramirez 
Cruz, președintele asociației, care, la 
invitația Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție, a 
făcut o vizită in schimb de expe
riență in țara noastră.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au vizitat unități agricole, 
cooperatiste și de stat, obiective in
dustriale și turistice si au avut con
vorbiri la U.N.C.A.P.
• La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată. ..-de ’ AWi 
MlHtâtu. ministru secretar. de -stat 
la 'Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare si Apelor, președintele 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, de alți mem
bri ai conducerii uniunii.

Au fost., de asemenea, de față 
Nicolas Rodriguez Astiazarain, am
basadorul Republicii Cuba la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Marți la amiază a sosit în Capita

lă președintele Federației , europene 
de ambalare, Herbert Warnecke, care 
va participa la manifestările interna
ționale în domeniul ambalajelor ce 
se vor desfășura in București intre 
25—29 aprilie.

(Agerpres)

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Irak, Murtadha 
Said Abdul Baqi. ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a fă
cut o vizită oficială in Republica 
Irak intre 20 și 23 aprilie 1973.

Ministrul de externe român a fost 
primit de către președintele Republi
cii Irak, Ahmed Hassan Al-Bakr, 
căruia i-a transmis un mesaj din 
partea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

In cursul șederii în Irak, ministrul' 
de externe al Republicii Socialiste 
România și persoanele care l-au în
soțit au vizitat obiective economice 
șl culturale din Bagdad șl împreju
rimi, luind astfel cunoștință de reali
zările harnicului popor al Irakului 
pe calea dezvoltării economice, cul
turale și sociale a țării sale.

Ministrul român și-a exprimat a- 
precierea față de poziția progresistă 
și antiimperialistă a Irakului, admi
rația față de remarcabilele realizări 
ale poporului irakian sub condu
cerea Partidului Baas Arab Șoclalist 
pe calea redobîndirii și valorificării 
resurselor și bogățiilor sale națio
nale, in dezvoltarea agriculturii, e- 
ducației și culturii, realizări care se 
bucură de stima și înalta apreciere 
a poporului român.

Partea irakiană a acordat o înaltă 
apreciere marilor înfăptuiri ale po
porului român sub conducerea Parti
dului Comunist Român în construc
ția patriei pe plan economic, social 
și in alte domenii și contribuției 
României la lupta împotriva impe
rialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului.

In cursul vizitei au avut loc con
vorbiri între părțile română și ira
kiană. Partea română a fost condusă 
de către ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. Partea irakiană a 
fost condusă de către ministrul afa
cerilor externe al Republicii Irak, 
Murtadha Said Abdul Baqi.

în timpul convorbirilor, desfășura
te intr-o atmosferă de sinceritate și 
prietenie, s-a efectuat un schimb de 
vederi asupra relațiilor Dilaterale 
dintre cele două țâri prietene, asu
pra perspectivelor dezvoltării lor in 
continuare și a unor probleme inter
naționale de interes comun.

Miniștrii de externe au exprimat 
hotărirea guvernelor lor de a dez
volta în continuare relațiile de prie
tenie și colaborare dintre poporul 
român și poporul irakian, fiind con
vinși că extinderea continuă a coo-« 
perării economice, culturale, tehnice 
și științifice dintre România și Irak 
corespunde intereselor celor două 
popoare și nobilei cauze a păcii și 
colaborării internaționale. Cele două 
părți au convenit să negocieze un 
acord de cooperare economică și teh
nică pe termen lung și să adopte 
măsuri pentru dezvoltarea comerțu
lui conform Interesului lor reciproc 
și pentru promovarea schimburilor 
in afle' domenii.

Cele două părți au căzut de acord 
asupra importanței dezvoltării rela
țiilor între Partidul Comunist Român 
și Partidul Baas Arab Socialist.

Cei doi miniștri s-au informat re
ciproc despre hotărirea guvernelor 
lor de a' acredita ambasadori cu re
ședința la București și, respectiv, 
Bagdad.

Cei doi miniștri au exprimat soli
daritatea militantă și sprijinul gu
vernelor și popoarelor lor față de 
lupta dusă de toate popoarele lumii 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, dis
criminării rasiale, politicii de a- 
parthșjd șl subdezvoltării, pentru 
apărarea și consolidarea independbn-

(Urmare din pag. I) li

La Ambasada R. P. D. Coreene, 
marți seara a avut loc o manifes
tare consacrată celei de-a 41-a ani
versări a creării Armatei Revoluțio
nare Populare Coreene. In alocuți
unea rostită cu acest prilej. Li Min 
Su. Jhsadorul RP.D. Coreene la 
București, a subliniat importanța 
constituirii forțelor armate revolu
ționare și a evocat pagini glorioase 
din lupta și munca plină de abne
gație a militarilor coreeni.

participat Va-La manifestare au r____ _
sile Ionel, adjunct al ministrului a- 
părării naționale, Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai Asociației 
de prietenie româno-coreene, gene
rali și ofițeri superiori, alte persoa
ne oficiale.

In încheiere a fost prezentată o 
gală de filme care au înfățișat mun
ca eroică a poporului coreean pen
tru construirea unei vieți noi.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

26, 27 șl 28 aprilie. In țară : Vreme 
ușor instabilă. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros la începutul inter-

valului. Se vor semnala ploi locale. 
Vini potrivit Temperatura va scădea 
ușor in nord-vestul țării ia sfirșitul 
intervalului. Minimele vor fi cuprinse 
intre 3 și 13 grade, îar maximele 
intre 10 și 20 grade, izolat mai 
cate. în București : Vreme 
instabilă. Cerul va fi temporar 
ros. Ploaie de scurtă durată, 
potrivit Temperatura ușor variabilă.

ridl- 
ușor 
no- 

Vint

te șl înalt aliate pentru scule" — 
se spunea in chemarea la întrecere. 
Adică, locomotive cu performanțe 
superioare, intens solicitate de be
neficiarii din țară și la export ; mo
toare deosebit de utile pentru echi
pamentele tehnologice din toate ra
murile industriei noastre și oțeluri 
de scule, a căror importanță econo
mică nu mai trebuie dovedită. Cum 
vedem, colectivul s-a angajat să 
realizeze peste plan nu orice fel de 
fabricate, ci produse care interesează 
în cel mai inalt grad economia na
țională, pentru necesități interne și 
export. Ce rezultate concrete s-au 
obținut Ia acest capitol al angaja-. 
mentului ? Pe primul trimestru al 
anului, colectivul uzinei a realizat 
peste plan 26 de locomotive Dîesel- 
hidraullce, 11 motoare și 21 de tone 
de oțeluri aliate.

Dumitru Pădure, președintele co
mitetului sindicatului din uzină, a- 
daugă unele detalii la acest succint 
tablou al rezultatelor din primul 
trimestru : „Principalele secții pro
ductive — turnătoriile, forja, apara- 
tajul. motoarele — au înregistrat 
sensibile deoâsiri de plan. Aceasta 
ne dă certitudinea că și in trimes
trul doi vom obține realizări de 
prestigiu. Ne îndeplinim angajamen
tele punct cu punct, spre cinstea

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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UN MARE CROS POPULAR 
PE BULEVARDELE CENTRALE ALE CAPITALEI
în organizarea forurilor de reiort 

ale Capitalei, peste cîteva. iile va 
avea loc o nouă și amplă acțiune 
sportivă de masă pentru tineretul 
bucureștean : Crosul „Să intimpinăm 
1 Mai". Populara competiție este 
deschisă tuturor tinerilor și tinerelor 
— eleve și elevi, studente și studenți, 
muncitoare și muncitori — in virstă 
de la 11 la 25 de ani. Una dintre 
cele mai atrăgătoare forme de aler
gare, crosul este larg accesibil, fiind 
un mijloc eficient de călire a orga
nismului, de refacere a capacității 
funcționale, de recreere activă.

Crosul „Să intimpinăm 1 Mai" este, 
în acest an, al treilea din cele nouă 
crosuri de masă pentru tineretul Ca
pitalei. După cum am mal anunțat, 
pentru a stimula participarea cu 
continuitate la aceste întreceri, s-au 
instituit premii speciale (prin tragere 
la sorți) pentru concurenții sau con
curentele care vor lua startul la mi
nimum 5 crosuri (singura obligație : 
*ă parcurgă întreg traseul). Unitățile

școlare, asociațiile și cluburile spor
tive cu cei mai mulți concurenți la 
cele nouă crosuri vor fi, de aseme
nea. premiate de organizatori.

Crosul „Să întimpinăm 1 Mai" se 
dispută pe distanțe diferite, in func
ție de virstă. Astfel : U—12 ani — 
fetele 500 m, băieții 600 m ; 13—14 
ani — fetele 600 m, băieții 800 m ; 
15—16 ani — fetele 
1 200 m ; 17—18 ani - ------
băieții 2 000 m ; 19—25 ani — fetele 
1 000 m. băieții 3 000 m.

Traseul crosului popular de dumi
nică a fost ales in plin centrul Ca
pitalei, pe marile bulevarde (Magis
trala Nord-Sud, Bd. 1848, Bd. N. 
Bâlcescu, Bd. Magheru, Bd. Ana Ipă- 
tescu), de la Liceul „Gh. Șincai" 
oină fn Piața Victoriei. în probele 
pe distanțe de pină la 1 000 m inclu
siv, startul se va da concomitent la 
ora 10. Celelalte două curse (2 000 m 
băieți 17—18 ani și 3 000 m băieți 
19—25 ani) încep la ora 10,15.

800 m, băieții 
fetele 1 000 m.

ACTUALITATEA 
LA CICLISM

• Cea de-a 14-a ediție a com
petiției cicliste Internaționale 
„Cursa munților" — organizată 
de clubul Dinamo București, in 
colaborare cu F.R.C. și A. S. 
Loto-Pronosport — se va desfă
șura intre 3 și 5 mai în împre
jurimile orașului Sinaia și va 
cuprinde 3 etape: Sinaia—Bra
șov — Chlchiș — Brașov — Sina
ia (120 km); Sinaia — Bănești — 
Sinaia (85 km); Sinaia — Bu
curești (125 km). In afara celor 
mal buni cicliști români, la 
cursă vor lua parte rutieri din 
Cehoslovacia, R.D. Germană și 
U.R.S.S.

• Un lot de cicliști români, 
care se pregătesc in vederea 
„Cursei Păcii", a plecat la Roma 
pentru a participa la tradițio
nala competiție „Marele Premiu 
al eliberării Italiei". Din lot fac 
parte Vasile Teodor, Nicolae 
Andronache, Ion Cernea, Con
stantin Cirje, Vasile Selejan.

harnicilor muncitori, tehnicieni 
ingineri ai uzinei".

L-am întrebat : „Din cele 1 000 
tone de metal, pe care v-ați anga
jat să le economisiți în producție, în 
acest an, cite ați economisit pină 
acum ?“

— Aproape 210, tone metal. Se 
definitivează, în continuare, Îmbu
nătățirea unor tehnologii de fabri
cație, ceea ce ne va permite să ob
ținem importante economii de me
tal. In această ordine de idei, mai 
adaug că, in cîteva secții producti
ve, se elaborează studii și se aplică 
măsuri de raționalizare a consumu
lui de muncă, pentru a ne putea 
realiza angajamentul de a reduce cu 
3 la sută volumul de manoperă, in 
favoarea creșterii productivității.

— Din chemarea la întrecere, un 
alt obiectiv atrage cu deosebire a- 
tenția — am continuat noi discuția. 
S-a prevăzut : „Se vor executa, în 
regie proprie, lucrări de investlții- 
montaje în valoare de 13,5 milioane 
Ici". Ce rezultate s-au obținut in 
acest domeniu ?

— Am realizat pină acum, în regie 
proprie, lucrări de investiții in va
loare de aproape 2,3 milioane lei. In 
plus de aceasta, 9-au deschis lucrările 
de amenajări și montaje in sectorul 
de mecanică. Curind vom începe și 
alte lucrări.

Prin urmare și acest obiectiv ma
jor din angajamentul luat in între
cere se îndeplinește, urmind ca in 
lunile care vin proporția de realizare 
a investițiilor in regie proprie să se 
mărească substanțial.

In domeniul autoutilării, lucrurile 
merg, de asemenea, pe un făgaș nor
mal. N „Se vor realiza, prin autouti- 
lare, utilaje care nu se fabrică in țară, 
realizindu-se o economie in valoare 
de 4 milioane lei valută" — se preci
zează in angajamentul pe Întregul an. 
Și iată că in compartimentele de 
concepție ale uzinei se lucrează in
tens la proiectarea și definitivarea 
soluțiilor constructive și tehnologice 
ale unor utilaje strict necesare pro
ducției proprii : un valț de roluit ta
ble și profile, un abkant hidraulic, 
două mașini pentru miezuri de tur
nătorii ș.a. Unele dintre aceste utilaje 
se află In fază avansată de proiectare, 
altele au și intrat în etapa de pregă
tire a fabricației.

întrecerea pentru realizarea pla
nului anual și a angajamentelor con
tinuă cu și mai multă intensitate in 
aceste zile. Transportul uzinal se a- 
șază pe baze mai raționale ; La tur
nătorie se caută noi posibilități de 
folosire gospodărească a spațiilor de 
producție. în două decade ale acestei 
luni, forjorii au obținut un spor de 
producție de aproape 100 tone piese 
brut-forjate, .... ’ ’ . ___ ’
Toate acestea sint dovezi incontesta
bile că harnicii constructori de ma
șini de la uzina „23 August", semna
tari ai chemării la întrecere, conti
nuă să se afle in primele rinduri ale 
colectivelor fruntașe din Capitală, 
inaintind hotărit prin rezultatele ce 
le obțin spre atingerea obiectivului 
major asumat de Întreaga noastră 
clasă muncitoare : cincinalul înain
te de termen.

de

un adevărat record.

întoarcerea din Irak
a ministrului afacerilor externe al României
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, s-a înapoiat marți in 
Capitală, după vizita oficială pe 
care a întreprins-o in Irak la invi
tația ministrului afacerilor externe 
al acestei țări, Murtadha Said Abdul 
Baqi.

Pe aeroportul Otopeni se aflau 
prezenți Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din M.AE.

A fost de față Salah Eddin I. Al- 
Sheikhli, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Irak Ia Bucu
rești.

(Agerpres)

ței și Integrității lor teritoriale, pen
tru progresul lor economic și social. 
Ei și-au reafirmat întregul sprijin 
politic, diplomatic, moral și mate
rial pentru mișcarea de eliberare 
națională.

Ei au evidențiat dorința crescindă 
a popoarelor de a asigura pacea și 
destinderea internațională, a instau
ra intre state noi relații bazate pe 
aplicarea principiilor universal vala
bile ale independenței și suverani
tății naționale, egalității in drepturi, 
avantajului reciproc, neamestecului 
în treburile interne, abținerii de Ia 
folosirea forței și amenințarea cu 
forța.

Republica Socialistă România șl 
Republica Irak, țări care iși dez
voltă economia, au reafirmat impor
tanța respectării stricte a dreptului 
suveran al fiecărui stat de a folosi 
bogățiile sale naturale conform pro
priilor interese. De asemenea, ele au 
subliniat dreptul tuturor țărilor in 
curs de dezvoltare de a-și asigura 
progresul economic șl social, a pro
mova creșterea nivelului de trai al 
popoarelor lor, a reduce șt elimina 
decalajele care le despart de țările 
dezvoltate din punct de vedere econo
mic. Este, de asemenea, necesar să 
se asigure condițiile pentru ca aceste 
țări să participe pe bază de egali
tate cu alte țări la examinarea și 
rezolvarea problemelor economice 
internaționale.

Trecînd în revistă situația actuală 
din Orientul Mijlociu, ambele părți 
și-au exprimat adînca Îngrijorare 
față de agravarea situației din 
această regiune, față de menține
rea ocupării de teritorii arabe de 
către trupele israeliene șj atacu
rile și incursiunile efectuate de că
tre aceste trupe împotriva unor te
ritorii arabe, ceea ce periclitează 
facea 'și securitatea Internațională, 

n consecință, pacea și justiția nu se 
vor realiza in regiune dacă trupele 
israeliene nu sint retrase din teri
toriile arabe ocupate, dacă nu se re
zolvă problemele poporului palesti- 
nean în conformitate cu interesele 
sale naționale, cu dreptul său la 
autodeterminare. Părțile și-au ex
primat sprijinul față de lupta po
porului palestlnean pentru realiza
rea acestor țeluri.

Ambele părți și-au reafirmat spri
jinul față de lupta popoarelor din 
Vietnam, Laos și Cambodgia împo
triva imperialismului, pentru inde
pendență și pace.

Salutind încheierea acordului de 
încetare a războiului și restabilire a 
păcii in Vietnam, precum și sem
narea acordului privind restabilirea 
păcii și înțelegerii naționale in Laos, 
cei doi miniștri de externe și-au ex
primat speranța că aceste acorduri 
vor crea condițiile pentru instaura
rea unei păci durabile în această 
parte a lumii, astfel ca popoarele 
din Indochina să-și poată dedica 
forțele dezvoltării economice și so
ciale și să-și rezolve problemele 

uconform voinței; și hotăririi lor, fără 
riicijyn {«Țmestec-din afară.

-Miniștri^ de externe ai României șl 'i 
Irakului au fost de acord că reali
zare? securității europene și conso
lidarea păcii pe continent vor exerci
ta o influență pozitivă asupra păcii 
și securității în lume, vor contribui 
la promovarea colaborării interna
ționale.

Ambele părți au afirmat că este 
absolut necesar să se întreprindă 
măsuri concrete și eficace in vederea 
încetării cursei înarmărilor, pentru 
realizarea dezarmării generale, in 
primul rind a dezarmării nucleare.

Cele două părți și-au reafirmat 
sprijinul față de principiile și țelu
rile Cartei O.N.U. și Încrederea lor 
că aceste obiective vor fi în conti
nuare promovate.

Cei doi miniștri de externe și-au 
exprimat încrederea că vizita în Re
publica Irak a ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro- 
mînla, convorbirile și schimbul de 
vederi pe care le-a avut cu înalte o- 
ficialități ale Republicii Irak vor 
contribui la strîngerea relațiilor de 
colaborare prietenească dintre cele 
două țări și popoare.

Exprimind sincere mulțumiri pen
tru primirea, prietenească și calda 
ospitalitate ce i-au fost rezervate, 
ministrul de externe al României, 
George Macovescu, a invitat, in nu
mele guvernului român și al său 
personal, pe ministrul de externe al 
Irakului, Murtadha Said Abdul Baqi, 
să facă o vizită oficială în România. 
Invitația a fost acceptată cu plăcere.

Rastosnd presa occidentale

RELATĂRILE SAPTAMÎNALULUI „STERN"Dosarul zguduitor al atrocităților saigoneze
După cum se știe, la Paris a avut loc. nu do mult, Conferin

ța internațională pentru eliberarea deținuților politici din Vietnamul 
do sud, care, prezentînd o serie de documente privind tratamentul 
barbar aplicat acestor deținuți, a cerut in mod hotărit eliberarea lor 
ca o condiție din cele mai importante pentru instaurarea deplină a 
păcii in această zonă a lumii.

în preajma conferinței, revista vest-germană „Stern" a publicat 
un zguduitor reportaj, insoțit de fotografii, despre condițiile inimagi
nabile care domnesc in temnițele saigoneze unde, prin încălcarea fla
grantă a prevederilor Acordului de la Paris de încetare a focului, 
continuă să putrezească de vii sute de mii de oameni.

Cu prilejul unei razii la Saigon, 
asupra unui băiat de 13 ani s-a gă
sit un flacon de penicilină. Acuzat 
că ar fi vrut „să ducă flaconul pe 
front", el se mai află și astăzi in
tr-o închisoare saigoneză. In 1968, 
asupra unui preot — care, anterior, 
iși pierduse un picior intr-un acci
dent — s-a găsit un pachețel cu 
calmante. Acuzat că ar fi vrut „să 
transporte tabletele pe front" și că 
ar fi avut o atitudine antiguverna
mentală, călugărul a fost aruncat 
în închisoare, unde se mai află și 
astăzi.

Potrivit unor mărturii demne de 
încredere, în prezent peste 200 000 
de oameni se află in cele 542 de în
chisori saigoneze.

Legile administrației saigoneze 
nu numai că admit, dar și favori
zează arestările arbitrare. Sint ares
tați și puși sub acuzare toți cei 
care „se pronunță pentru neutrali
zare" (citat dintr-un text de lege 
promulgată la Saigon) și nu-și ma
nifestă „atașamentul" față de admi
nistrația lui Thieu. Din mai anul 
trecut fiecare funcționar al admi
nistrației saigoneze poartă o armă 
și are dreptul de a opera arestări 
după propriile sale aprecieri. De 
atunci, in flecare lună, au fost a-

runcați în închisoare 15 000—18 000
de oameni.

Imediat ce un „suspect" este adus 
la închisoare incepe interogatoriul, 
insoțit obligatoriu de schingiuiri.

Torturile întrec orice imaginație.

• 200 000 de oameni pu
trezesc de vii în închisori 
® Tortura „submarinului" și 
cea a „avionului** • Printre 
deținuți — copii sub zece ani

Deținutul este, de pildă, băgat în- 
tr-un butoi cu apă și nămol care-i a- 
junge pină aproape de gură. Apoi, 
cei care conduc interogatoriul lovesc 
cu o bită pereții butoiului. Datorită 
vibrațiilor, deținutului i se produc 
șocuri cardiace, i se umflă ficatul, 
vezfca. biliară. Sau deținutului i se 
leagă capul foarte strins cu un cor
don elastic care-i blochează parțial 
circulația singelui. In scurt timp, 
este sfișiat de dureri de cap a- 
proape insuportabile, ochii ii ies 
din orbite. Prin aplicarea „me

todei submarinului", în stomacul deți
nutului se introduce apă cu săpun și 
sodă. „Metoda avionului" constă in 
suspendarea deținutului cu capul in 
jos și biciuirea sa, ore în șir. Uneori, 
celor arestați li se introduc cuie in 
încheietura genunchiului. Urmarea : 
in multe cazuri sint amputate mem
brele inferioare.

Nici cei cu membrele _ amputate 
sau bolnavi nu au un regim mai 
omenos. Ei sint legați doi cite doi 
și apoi prinși cu cătușe de paturile 
de fier. O singură dată pe zi sint 
duși, in convoi, la toaletă.

Pierre Debris și Andre Menras, 
profesori de limba franceză, care au 
stat in.tr ro Închisoare saigoneză și 
au fost, între timp, eliberați, au de
clarat la Paris că in timpul celor 
doi ani și jumătate cit au zăcut in 
temniță „au întilnit mai multe sute 
de copii, printre care și un băiat de 
numai 7 ani, deținuți pentru delicte 
politice".

Zbirii lui Thieu nu cunosc nici 
un fel de scrupule. Arestindu-1 -pe 
profesorul de muzică Pham Trang 
Cau, in virstă de 38 de ani, ei au 
asvirlit in închisoare și pe tatăl 
său, de 72 de ani, și pe mama sa, 
de 66 de ani. Cind, după 6 luni de 
detențiune și schingiuiri, cunoscuta 
luptătoare pentru drepturile femei
lor Ngo Ba Thanh a fost adusă in 
fața tribunalului, ea și-a pierdut cu
noștința. Medicul legist a cerut să 
fie imediat internată in spital, dar 
polițiștii au transportat-o din nou 
la închisoare.

Chestionat de ziariști străini In 
legătură cu situația deținuților po
litici, Thieu a afirmat cinic că toa
te acestea constituie... „un lucru ab
solut normal".



viața internațională
HELSINKI AZI SE REIAU

CONSULTĂRILE MULTILATERALE

L Brejnev va face o vizită 
în R. f. Germania JJ

Le Helsinki se reiau azi lucrările 
reuniunii multilaterale consacrate 
pregătirii conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa. Re
prezentanții celor 34 de state parti
cipante se reint-îlnesc în jurul me
sei de tratative, avind ca sarcină 
să asigure progresul dezbaterilor 
in direcția finalizării lor.

Este vorba, in acest sens, de pro
blemele definitivării ordinii de zi. 
precum și de soluționarea altor 
aspecte legate de organizarea con
ferinței, printre care, precizarea 
participanților, adoptarea regulilor 
de procedură, stabilirea locului șt 
datei conferinței, clarificarea ches
tiunilor financiare și tehnice. Pen
tru început, grupul de lucru al 
reuniunii va relua în dezbatere 
problemele primului capitol al 
agende: viitorului forum european 
— aspectele politice, juridice și mi
litare ale securității și cele privind 
capitolul al treilea, respectiv coope
rarea culturală și relațiile umane. 
Paralel, un grup de experți va 
începe examinarea chestiunilor fi
nanciare. In a doua săptămină a 
lunii mal urmează să fie reluate

negocierile și asupra celorlalte as- 
pecle.

Astfel, perioada care Începe va 
fi o perioadă de intensă activitate 
— ceea ce presupune și reclamă 
eforturi perseverente, constructive, 
din partea tuturor delegațiilor, o 
conlucrare fructuoasă, manifesta
rea receptivității șt Înțelegerii față 
de punctele de vedere exprimate, 
In spiritul principiilor care au fost 
așezate la baza acestor consultări.

Desigur. problemele ce urmează 
a fi soluționate in această etapă 
sint numeroase. Se știe insă că in 
ceea ce privește unele din aceste 
probleme — în special cele referi
toare la ordinea de zi — s-au în
registrat importanți pași Înainte. In 
mare parte a fost schițat, de 
acum, cadrul general și conținutul 
agendei conferinței. Avindu-se in 
vedere progresele dobindite prin 
eforturi comune, se poate aprecia 
că stă In putința participanților de 
a urgenta finalizarea dezbaterilor, 
potrivit cerințelor de a se trece cit 
mai curind posibil la convocarea 
conferinței general-europene.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
invitația lui Willy Brandt, cancelarul 
federal T.F. ".......I_________ :.I
Brejnev, secretar general al C.C. al 
p.c.u.s., ___ 2 r.......r
viciului Suprem al U.R.S.S., va face 
o vizită in Republica Federală Ger
mania. in Intervalul 18—22 mal a.c. 
— relatează agenția T.A.S.S.

al R.F. Germania, Leonid

membru al Prezidiului So-

Dumitru ȚINU

• Guvernul lonnolist a preluat prerogativele ,,parlamentului'
PNOM PENH 24 (Agerpres). — 

Criza politică & regimului de la 
Pnom Penh a cunoscut, la 23 aprilie, 
un nou episod : guvernul autorități
lor militare Ionnolistc a preluat pre
rogativele „parlamentului". Comen- 
tind evenimentul — anunțat ca o 
delegare a puterilor legislative or
ganului executiv, pe o perioadă de 
sase luni — agenția France Presse 
vorbea de o „trecere în rezervă" a 
parlamentului, ceea ce înseamnă, in 
fond, ștergerea ultimelor aparențe de 
legalitate a acestui regim corupt șl 
mai ales neputincios 
unei sitnații militare 
mental ui.

Astfel, „deplinele
Lon Noi și ale grupării sale militare 
— care supraviețuiește mal ales da-

24

să facă față 
in pragul fali-

puteri" ale lui

torită sprijinului dat de S.U.A. — nu 
se pot întinde, de fapt, decit asupra 
Pnom Penhului și asupra a ceea ce 
a mai rămas din garnizoanele citor- 
va capitale provinciale ; după cum 
se știe, Guvernul Regal de Uniune 
Națională și Frontul Unit Național, 
de sub conducerea prințului Noro
dom Sianuk, controlează și adminis
trează 90 la sută din teritoriu, 
prinzind 80 la sută din 
CambodgieL

și Dezvoltare al U.N.C.T.A.D.
GENEVA 24 (Corespondență de la 

C. Vlad). — La Palatul Națiunilor 
din Geneva s-a deschis cea dc-a 5-a 
sesiune extraordinară a Consiliului 
pentru Comerț și Dezvoltare al 
U.N.C.T.A.D. La lucrări participă re
prezentanți ai celor 68 de state 
membre ale consiliului ; din partea. 
României este prezentă o delegație 
condusă de Mircea Petrescu, minis- 
tru-consilier la Misiunea permanentă 
a țării noastre pe lingă Oficiul Na
țiunilor Unite de la Geneva. Reuniu
nea este consacrată, în primul rind, 
examinării modului de realizare a 
obiectivelor celui de-al doilea dece
niu al Națiunilor Unite pentru Dez
voltare, pe baza raportului asupra 
acestei probleme, elaborat de secre
tarul general al U.N.C.T.A.D., Ma
nuel Perez Guerrero.

Participanții la lucrări au salutat 
prezența, pentru prima oară, la acti
vitățile sesiunii, a reprezentantului 
R.D. Germane.

cu- 
populația Întrunirea

★
Agenția France Presse

că nave ale flotei a 7-a ________
au sosit in golful Siam in apropiere 
de coastele cambodgiene. Această 
acțiune — relevă A.F.P. — ar deno
ta că S.U.A. intenționează să spo
rească participarea lor la războiul din 
Cambodgia.

transmite 
americane GUVERNULUI EGIPTEAN

nașa

CAIRO 24 (Agerpres). — Gu
vernul egiptean s-a întrunit, sub 
președinția vicepremierului Abdel 
Kader Hatem, pentru a discuta 
aplicarea directivelor președintelui 
Anwar Sadat, care îndeplinește și 
funcția de șef al guvernului. Agen
ția M.E.N. informează câ, după reu
niune, ministrul informațiilor, Murad 
Ghalcb, a declarat că președintele a 
dat instrucțiuni guvernului să pună 
in serviciul forțelor armate tot apa
ratul de stat și instalațiile guverna
mentale. Se anunță, de asemenea, 
Întrunirea Comitetului Politic al C.C. 
al (Uniunii Socialiste Arabe consacra
tă aceleiași probleme.

BELGRAD 24 (Agerpres). — în 
cuvintarea rostită la 23 aprilie in 
fața Adunării Generale a Federa
ției, Iosip Broz Tito, 
le R.S.F. Iugoslavia. 
Uniunii Comuniștilor 
slavia, a reliefat că, 
dol-trel ani, nu fost obținute rezul
tate remarcabile in toate domeniile 
vieții sociale, s-au consolidat 
ziunca internă și pozițiile pe plan 
internațional ale Iugoslaviei. ” ' 
rindu-se 
derației 
damente 
Tito a 
necesară 
voltăxii țării, dar și datorită rezulta
telor obținute, care se reflectă, in 
primul rind, in creșterea rapidă a 
forțelor de producție, in dezvoltarea 
relațiilor sociale și in adincirea de
mocrației socialiste directe. Toate 
acestea, a adăugat el, sint rodul e- 
forturilor creatoare ale oamenilor 
muncii, ale clasei muncitoare, care 
crește și se perfecționează conti
nuu, dovedindu-și tot mai mult ca
pacitatea de a-și îndeplini rolul 
conducător in societate. Președintele 
Tito a menționat apoi că această e- 
voluție nu putea să aibă loc fără 
existența contradicțiilor și apariției 
continue de noi probleme.

Referindu-se la lupta pentru în
făptuirea rolului ce revine clasei 
muncitoare, vorbitorul a arătat că 
elementul esențial al acestei lupte 
constă in înlăturarea forțelor eta- 
tist-birocratice și tehnocratice. De 
asemenea, Iosip Broz Tito a vorbit 
despre importanța continuării, în 
mod hotărit, de către Uniunea Co
muniștilor și forțele progresiste din 
întreaga societate a luptei împotri
va naționalismului, oriunde și sub 
orice forme ar apărea. In această 
luptă, locul de frunte trebuie să-l 
ocupe clasa muncitoare, căreia, prin 
caracterul unic al interesului său de 
clasă, ii este străin orice aspect al 
naționalismului.

Vorbitorul s-a ocupat apoi pe larg 
de modul in care se înfăptuiesc a- 
mendamentele la constituție. Prin
tre altele, președintele a apreciat 
foarte pozitiv ceea ce s-a obținut in 
prima etapă pe planul relațiilor din
tre popoarele și naționalitățile din 
Iugoslavia, arătind că s-au între
prins pași importanți pe calea adin- 
cirii egalității in drepturi intre po
poarele Iugoslaviei și, in acest sens, 
s-au consolidat autonomia republici
lor și regiunilor, răspunderea lor 
față de dezvoltarea proprie și dez
voltarea comunității in ansamblu. 
Apoi, Iosip Broz Tito a arătat că 
se prevede elaborarea unui sistem al 
Adunării, pe baza principiilor dele- 
gaților, ceea ce înseamnă că munci
torii iși desemnează în mod direct 
delegații, tovarăși de la locul de 
muncă, pentru a-i reprezenta în a-

președinte- 
președintele 
din Iugo- 
in ultimii

coc-

Refc-
Fe-la reorganizarea

pe baze noi, prin amen- 
la constituție, Iosip Broz 
arătat că aceasta a fost 

pentru accelerarea dez-

dunfiri la nivelul comunelor și re
publicilor și, in acest context, pen
tru a hotfiri in toate problemele 
esențiale ale dezvoltării sociale.

In continuarea cuvintării sale, Io
sip Broz Tito a reliefat că economia 
Iugoslaviei șe dezvoltă dinamic și 
continuu și că s-au obținut rezulta
te mulțumitoare in creșterea bună
stării materiale a societății. Refe
ri ndu-se apoi la existența unor di
ficultăți pe plan economic, preșe
dintele a spus că acestea decurg in 
bună parte dintr-o insuficientă ela
borare a sistemului și mecanismului 
de planificare, din neglijarea sau 
subaprecierea politicii de dezvoltare 
in perspectivă. Considerăm stabili
zarea sarcina noastră prioritară pen
tru realizarea căreia trebuie să ne 
pronunțăm cu toții, a subliniat Io
sip Broz Tito. El a menționat că 
pentru asigurarea integrității siste
mului economic sint necesare și so
luții corespunzătoare in sfera politi
cii sociale, trebuie să se accelereze 
activitatea de perfecționare a siste
mului prețurilor, a sistemului fis
cal, a sistemului relațiilor economi
ce cu străinătatea și a politicii dez
voltării regiunilor.

In ce privește aotivilatea Iugosla
viei pe plan internațional, preșe
dintele Tito a subliniat că interese
le vitale ale Iugoslaviei reclamă 
necesitatea ca țara să se angajeze 
permanent în lupta pentru pace, 
independență, colaborare internațio
nală egală in drepturi, relații in
ternaționale democratice. Expe
riența — a spus el — a dovedit că, 
țările mici și interesele lor au fost, 
deși n-ar fi trebuit să fie, acelea 
care au constituit cel mai frecvent 
și in cea mai mare măsură obiectul 
politicii de presiune și forță, de 
impunere a unor soluții contrare ce
rințelor lor.

Iugoslavia, a reliefat președintele, 
se va pronunța și pe viitor in mo
dul cel mai activ pentru coexisten
ța pașnică activă ca principiu uni
versal al relațiilor internaționale, 
pentru egalitatea în drepturi a po
poarelor și statelor, indiferent de 
mărimea, forța, bogăția și orindui- 
rea socială, pentru lichidarea tutu
ror formelor de asuprire, dominație 
și exploatare, pentru reducerea de
calajului intre țările dezvoltate din 
punct de vedere economic și țările 
insuficient dezvoltate, deci pentru 
democratizarea vieții internaționale, 
in ansamblu.

In ce privește Europa, președin
tele Tito a arătat că pe continent 
s-a realizat o destindere a încorda- ■ 
rii, s-a afirmat metoda tratativelor 
și s-a înregistrat o promovare a co
laborării pe diverse planuri. S-au 
creat condiții favorabile ca securi
tatea în Europa să fie pusă pe baze 
noi, a spus președintele.

• UN ARTICOL DEDICAT DE REVISTA „JEUNE AFRIQUE" ÎMPLI
NIRII UNUI AN DE LA VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU IN CELE OPT TARI AFRICANE

„România — deschidere africană" este titlul articolului dedicat de 
revista „Jeune Afrlque", in ultimul său număr, împlinirii unui an de 
la vizita in cele opt țări africane a președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.

După ce 6coate in evidență im
portanța vizitei șefului statului 
român in cele opt țări aTricane, 
articolul relevă 
rești — capitala 
primit ca oaspeți 
nalilăți ale vieții 
ca. Aceste vizite ___ ______
o expresie a bunelor relații stabi
lite intre România și țările din 
Africa, relații care cunosc o con
tinuă dezvoltare. Articolul eviden
țiază, in continuare, aprecierea fă
cută de președintele Nicolae 
Ceaușescu, referitoare la evoluția 
relațiilor dintre România și țările 
africane, in raportul prezentat de 
la tribuna Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român din 
iulie 1972 : „Se poato spune că, in 
ultimii ani, relațiile de colaborare 
dintre România și aproape totali
tatea statelor africane a cunos
cut o dezvoltare foarte puternică, 
că există perspective bune pentru 
ca acestea să înflorească în con
tinuare".

După vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Africa, menționează 
,.Jeune Afrique", au fost semnate 
15 noi acorduri care s-au adăugat

că orașul Bucu- 
României — a 

o serie de perso- 
politice din Afri- 
sint apreciate ca

ceior 70 existente. Aproape pretu
tindeni, noile acorduri au fost insti
tuțional izate sub forma „unor co
misii mixte bilaterale". Țări atit 
de deosebite că Republica Africa 
Centrală, Congo, Zair, Zambia sau 
Tanzania sint legate de România 
prin acorduri economice. In ce 
privește Congo și Tanzania tre
buie adăugate și relațiile pe linie 
de partid. De altfel, continuă re
vista. România acordă sprijinul său 
tuturor mișcărilor de eliberare.

Conținutul acordurilor și con
vențiilor româno-africane este axat 
pe dezvoltarea schimburilor co
merciale, acordarea de asistență 
tehnică și crearea de societăți 
mixte. România furnizează țărilor 
africane instalații industriale com
plexe și materiale de înaltă tehni
citate și achiziționează din țărae 
respective materii prime sau pro
duse finite specifice.

Referitor la Orientul Apropiat, 
,,Jeune Afrlque" scrie că „poziția 
oficială a României nu este dife
rită de cea a statelor arabe inseși : 
aplicarea rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967 și 
recunoașterea drepturilor naționale 
ale poporului palestinean".

ABIDJAN

Deschiderea sesiunii Uniunii Interparlamentare
ABIDJAN 24 (Agerpres). — La 

Abidjan, capitala Coastei de Fildeș, 
s-a deschis, marți, sesiunea de primă
vară a Uniunii Interparlamentare, in 
prezența a 400 de parlamentari re- 
prezentind grupurile naționale din 
țări de pe loate continentele. Din 
țara noastră participă o delegație 
condusă de Corneliu Mănescu, pre
ședintele grupului român al Uniunii 
Interparlamentare.

In discursul rostit la deschiderea 
sesiunii, președintele Coastei de Fil
deș, Felix Houphouet Boigny, s-a 
pronunțat pentru asigurarea unui cli
mat de pace in lume, relevind nece
sitatea politicii de coexistență pașni
că și alegerii căii negocierilor pen
tru eliminarea tuturor conflictelor. El 
a denunțat rasismul, segregația, e-

goismul economic și repartiția ine
chitabilă a bogățiilor.

Lucrările sesiunii vor continua 
pină simbătă in cele cinci comisii 
permanente și in Comitetul Executiv 
al Uniunii Interparlamentare, care 
vor studia o serie de probleme ma
jore ale actualității internaționale, 
cum sint situația din Asia de sud- 
est și din Orientul Apropiat, refor
ma sistemului monetar occidental șl 
cooperarea intre națiunile cu siste
me șociale și economice diferite.

Cambodgia. Sub presiunea forjelor patriotice, unitățile lonnoliste din apro- 
p.erea capitalei cambodaiene continuă să se retragă. în fotografie : un 

soldat lonnolist tirăște pe un altul, căzut în luptă
Telefoto : A. P. — Agerpres

Comunicat comun
chino - mexican

PEKIN 24 (Agerpres). — In comu
nicatul comun dat publicității la în
cheierea vizitei in R. P. Chineză a 
președintelui Mexicului. Luis Eche
verria. se arată că discuțiile intre 
cele două părți au deschis perspec
tive largi dezvoltării relațiilor de 
prietenie dintre China și Mexic. Co
municatul relevă totodată că cele 
două țări sint de părere că toate 
țările lumii, mari sau mici, indife
rent de sistemul lor social-politic, 
trebuie să fie egale in drepturi, afir- 
mind necesitatea de a se respecta 
pe deplin independența, suveranita
tea și integritatea teritorială a tu
turor statelor.

Sprijinind propunerea cu privire la 
crearea unei zone denuclearizate in 
America Latină, guvernul chinez 
afirmă că face pregătirile necesare 
pentru semnarea cit mai curind po
sibil a protocolului adițional la Tra
tatul de la Tlatelolco privind denu- 
clearizarea continentului latino-ame- 
rican.

Părțile subliniază că relațiile eco
nomice internaționale trebuie să se 
bazeze pe principiile egalității, avan
tajului și respectului reciproc. In 
acest sens, cele două țări au con
venit să facă maximum de efort 
pentru a elabora și supune spre a- 
doptare de către O.N.U. a unei Carte 
a drepturilor și îndatoririlor econo
mice ale statelor.

PANMUNJON

Reuniunea Consiliului 
Executiv al Comitetului 

de coordonare Nord-Sud
PANMUNJON 24 (Agerpres). — A- 

genția A.C.T.C. anunță că marți a 
avut loc a doua reuniune a Consiliului 
Executiv al Comitetului de coordo
nare Nord-Sud. La încheierea reu
niunii a fost publicată o informare 
comună in care se arată că au fost 
discutate chestiuni de procedură pri
vind pregătirea celei de-a treia reu
niuni a Comitetului de coordonare 
Nord-Sud, precum și proiectele de 
norme de desfășurare a activității 
Comitetului de coordonare Nord- 
Sud, a Consiliului Executiv și secre
tariatului acestuia.

agențiile de presă transmit
Prezidiul Marelui Hural 

Popular al R.P. Mongole 3 
adoptat hotărirea ca la 24 iunie 1973 
in Mongolia să aibă loc alegerile 
pentru organul suprem al puterii de 
stat.

Operațiunea „Ânti-Mafia"
bra Mafiei internațio
nale. „Această Mafie 
— scrie ziarul „La 
Stampa" — și-a fixat 
rețeaua Ia sate și este, 
în același timp, intro
dusă in instituții, in 
centre ale puterii, de
pozitară de zeci de 
mii de voturi".

Noua organizație — 
din rindurile căreia 
fac parte alături de

Presa italiană con
tinuă să comenteze 
pe larg operațiunea 
„Anti-Mafia" declan
șată in urmă cu ci- 
teva zile de autorități 
in Sicilia și in. alte 
regiuni ale țării. Sur- 
venind la puțin timp 
după atentatul nereu
șit, comis de patru 
persoane rămase incă 
necunoscute împotriva 
chestorului de politie 
Angelo Mangano — 
cunoscut prin activi
tățile sale contra Ma
fiei — noua acțiune.- CORESPONDENȚA 
in urma căreia au 
fost arestați pină a- 
cum 36 de presupuși 
membri ai cunoscu
tei organizații, a reți
nut atenția mai ales 
prin citeva fapte ine
dite.

Din 1960 s-a vorbit 
aproape exclusiv de 
acea Mafie ai cărei 
conducători operau in 
colaborare cu „Cosa 
Nostra" (ramură ame
ricană a organizației) 
și care stabiliseră 
strinse legături cu 
contrabandiștii din 
Marsilia și Corsica. 
Măsurile succesive a- 
doptate de autorități, 
in urma unor acțiuni 
de genul celeia amin
tite mal sus au creat 
pe alocuri impresia că 
s-ar fi ajuns la imo
bilizarea cunoscutei 
organizații.

Dar mărturisirile 
ample făcute de Leo
nardo Vitali — el în
suși membru al orga
nizației — la puține 
zile după atentata! 
contra chestorului 
Mangano, au schimbat 
intru totul situația, 
conducted spre o ra
mură a Mafiei cu to
tul necunoscută 
urmă cu cițlva
asa-zis ..sătească", care 
supraviețuiește la um-

DW ROMA

în 
ani.

mafioți cunoscut! șl 
persoane pină acum 
socotite onorabile și in 
afară de orice bănuia
lă — acționa, potrivit 
relatărilor presei ita
liene, exclusiv la Pa
lermo. impunind paz
nici pe 
construcții, 
importante 
bani de 
torii de 
curgind 
mente" 
sau organizînd .^se
chestrarea" unor per
soane. Tocmai aseme
nea acte, printre care 
mai multe tentative 
de omor, diferite ex
torcări de fonduri și 
„avertismente" cu tro
til sau dinamită, pre
cum si sechestrarea, 
pe timp de 176 de zile 
a constructorului Lu
ciano Cassina. răpit 
în plin centrul capita
lei siciliene la 15 au
gust anul trecut, sint 
reținute și puse pe 
seama celor arestați.

Actuala acțiune „An
ti-Mafia", aflată incă 
te curs de desfășu-

șantierele de 
storcind 

sume de 
la construc- 
locuințe, re
ia „avertis- 
cu dinamită

rare, 6e deosebește de 
cele precedente prin 
faptul că acum nu s-a 
mai vorbit de infrac
țiuni și delicte in ge
neral, ci au fost for
mulate capete de a- 
cuzare clare și pre
cise. Poate tocmai de 
aceea mărturisirile 
neașteptate ale- lui 
Leonardo Vitali au 
provocat „un gen de 
cataclism in lumea 
mafiotă din Palermo" 
(„Avânți"), cataclism 
ce a avut ca efect, 
printre altele, șl „sinu
ciderea" (dacă nu este 
vorba de altceva) a 
vinzătorului de flori 
Salvatore Vitali, văr 
direct cu cel împrici
nat și deținător, după 
cit se pare, a nu pu
ține secrete mafiote.

„Rămine de văzut — 
scrie ziarul „Corriere 
della Sera" — dacă 
instrucția va merge, 
pină la capăt, daca' 
probele strinse vor 
fi suficiente pentru a 
se pune capăt unui 
fenomen care continuă 
să afecteze capitala 
eiciliană".

Știri de ultimă oră 
anunță că 18 din cele 
36 de persoane ares
tate au fost eliberate 
din lipsă de probe. 
Sint urmărite în 
schimb, in continuare, 
alte 12 persoane, din
tre care unele legate 
direct de cunoscuți 
șefi ai Mafiei. In a- 
celași timp a început 
să se vorbească tot 
mai 
iminenta 
medicală, 
diferiți avocați, 
susțin că „denunțăto
rul" Leonardo Vitali 
ar suferi de... tulbu
rări psihice.

vorbească 
insistent despre 

expertiză 
cerută de 

care

Radu BOGDAN

Convorbiri japono-ita-
1ÎSS10. ministru al Italiei,
Giulio Andreotti, care se află într-o 
vizită oficială de patru zile în 
Japonia, a avut marți prima run
dă de convorbiri cu omologul său 
nipon, Kakuci Tanaka. In cen
trul discuțiilor s-au aflat proble
me privind situația internațională 
actuală, dificultățile monetare inter- 
occidentaje, relațiile Japoniei cu 
Piața comună, precum și relațiile 
economice și comerciale italo-japo- 
neze. In aceeași zi, primul ministru 
al Italiei a fost primit in audiență 
de împăratul Hirohito.

Viitorul Congres cl P.S.
Frnncoz va avea loc *ncePutui 
lunii iunie, a informat Francois Mit
terrand. primul secretar al partidu
lui. El a reafirmat intenția P.S.F. 
de a menține alianța cu partidul co
munist.

0 delegație a C.C. al P.C. 
UtSlÎGH, coni^us^ de Emanuele Ma
caluso, membru al Biroului Politic 
și al Direcțiunii P.C.I., a efectuat o 
vizită in Cipru, la Invitația C.C. al 
Partidului Progresist al Oamenilor 
Muncii — A.K.E.L. Delegația C.C. al 
P.C.I. a purtat convorbiri cu o de
legație a C.C. al partidului A.K.E.L., 
condusă de Ezekias Papaioannou, 
secretar general al partidului.

Regina Iuliana a Olandei 
a Însărcinat luni pe Marinus Ruppert, 
senator, și pe Jacob Burger, consilier 
de stat, fost perședinte al grupului 
parlamentar socialist din Camera 
Deputaților, cu misiunea de a forma 
un nou guvern.

Satelitul canadian de te
lecomunicații „ttnik-2" • 
fost definitiv fixat pe orbită luni, 
la ora 10.02 GMT. a anunțat so
cietatea Telesat. Plasat la o altitu
dine de 36 000 km deasupra Ecua
torului, satelitul va permite transmi
terea imaginilor de televiziune in
tre Canada și Statele Unite.

Un protocol ’* un acord de 
cooperare în domeniul transporturi
lor maritime a fost semnat cu 
prilejul sesiunii Comisiei consulta-

tive interguvernamentale de colabo
rare economică și tehnico-științifică 
intre U.R.S.S. și R.P.D. Coreeană, 
care s-a desfășurat la Moscova.

In Comunicatul comun 
sovieto-tunisian, Publiratln 
urma vizitei in U.R.S.S. a ministru
lui de externe al Tunisiei. Mohamed 
Masmoudi, se exprimă dorința părți
lor de a avea, in continuare, con
vorbiri in probleme bilaterale și de 
a se acționa in direcția întăririi pă
cii și securității internaționale. Cele 
două părți au relevat necesitatea re
glementării crizei din Orientul Apro
piat ne baza rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 1967 și 
a altor hotăriri ale O.N.U.

într-o scrisoare 
secretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, ambasadorul Iordaniei la 
Națiunile Unite, Abdul Hamid Sha- 
raf, a cerut Organizației Națiunilor 
Unite să împiedice Israelul să organi
zeze, la Ierusalim, o paradă militară 
la 7 mai, cu prilejul aniversării a 25 
de ani de la crearea statului israelian.

Președintele R.P. Congo, 
Marien N’Gouabi, a anunțat, in ca
drul unui miting organizat la Braz
zaville. că Ange Diawara. conducăto
rul unei tentative de lovitură de stat 
de anul trecut, a fost ucis. împreună 
cu adjunctul său. Jean-Baotiste_Iko- 
ko, în cursul unei ciocniri cu for
țele armate guvernamentale, rela
tează agențiile France Presse și 
Reuter.

Liga deputaților pentru 
promovarea relațiilor de 
prietenie japono-chineze 
a fost constituită la Tokio. Noua 
asociație înlocuiește Liga deputați- 
lor pentru normalizarea relațiilor 
japono-chincze, dizolvată după re
stabilirea relațiilor diplomatice din
tre cele două țări, in septembrie 
1972. Ca președinte a fost reales 
Aiichire Fujiyama, deputat liberal
democrat în Dieta japoneză. La 
festivitatea de constituire a partici
pat Liau Cen-gi, președintele Aso
ciației de prietenie China-Japonia.

„TU-144“
MOSCOVA 24 (A-

gerpres). — Intr-un 
interviu acordat zia
rului ,.Pravda", Ale
xei Tupolev, construc
torul principal al a- 
vionului supersonic 
sovietic de pasageri 
„Tu—144", a declarat 
că, in timpul ultimu
lui zbor de încercare, 
avionul care se află 
deja in construcție de 
serie a realizat viteza

A ATINS 2110 KM/H
de 2 110 km/h, zbu- 
rind la altitudinea de 
18 km.

Din anul 1968, cînd 
a apărut prototipul a- 
vionului „Tu—144",
relatează Tupolev, a- 
cestuia i-au fost aduse 
Îmbunătățiri impor
tante privind siguran
ța zborului. Printre 
altele, datorită con
strucției aripilor, la

decolare și aterizare 
aeronava are o viteză - 
ce nu depășește pe 
cea a avioanelor sub
sonice. Mașina 
tronică de calcul
la bord asigură alege
rea unor regiuni opti
me de zbor, decolare 
și aterizare, menține 
avionul la altitudinea 
și in regimul de vite
ză cele mai potrivite.

„Sâptâmîna filmului 
românesc" la Santiago 

de Chile
La 23 aprilie, in capitala Re

publicii Chile s-a deschis „Săp- 
tămina filmului românesc". La 
festivitatea de gală au parti
cipat Orlando Millas, ministrul 
economiei, precum și numeroase 
personalități ale vieții politice 
și cultural-artistice chiliene, 
membri ai corpului diplomatic 
din Santiago de Chile. A fost 
prezent Vasile Dumitrescu, am
basadorul României in Chile.

După o prezentare a realiză
rilor in cinematografia româ
nească, publicul spectator a vi
zionat filmul „Pădurea spinzu- 
raților".

Tîrgul internațional 
de la Tokio

Prințul moștenitor al Ja
poniei a vizitat pavilio

nul României
• TOKIO 24 (Corespondență de 
la FI. Țuiu). — Prințul moșteni
tor al Japoniei, Akihito, a vizi
tat, marți dimineața, Tirgul 
internațional de la Tokio. La pa
vilionul țării noastre el a fost 
întimpinat de ambasadorul 
României în Japonia, Nicolae 
Finanțu, care i-a prezentat ex
ponatele românești.

Semnarea unei convenții 
între statele participante 
la Tratatul de la Varșovia
MOSCOVA 24. (Corespondență de 

la Silviu Podină). — La 24 aprilie 
1973, la Moscova a avut loc semna
rea convenției privind capacitatea 
juridică, privilegiile șl imunitățile 
statului major și ale altor organe de 
conducere ale forțelor armate unite 
ale statelor, participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Convenția a fost semnată de 
K. Nesterov, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Bulgaria, F. Kraicir, prim
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ceho
slovace, O. Fischer, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Democrate Germane, I. Cea- 
pla, adjunct al ministrului afaceri
lor externe al Republicii Populare 
Polone,’N. Ghetfea, secretar general 
al Ministerului Afacerilor Externe al 
Republicii Socialiste România, I. Ma- 
riai, adjunct al ministrului afaceri
lor externe al Republicii Populare 
Ungare, N. N. Rodionov, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste.

La semnarea convenției au fost de 
față I. I. Iakubovski, comandant su
prem al forțelor armate unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, mareșal al Uniunii So
vietice, ambasadorii la Moscova ai 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, reprezentanți ai statului 
major al forțelor armate unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

MARGINALII

Un sandviș de salam cu sculptură 
...și publicul a devorat „expoziția11

Cesar e, în felul 
lui, un nume cunos
cut al ‘artei așa-zis 
moderne, datorită ex
travaganțelor sale ex- 
traestetice. Ca pictor, 
intr-o primă fază a 
activității sale, obiș
nuia, sub imboldul 
unei „inspirații deli
rante", să azvirle cu
lorile la întimplare pe 
pinză — principala 
grijă fiind ca ele să 
nu nimerească alături, 
in ochii celor care-1 
priveau pe maestru in 
focul procesului de 
creație... Ca sculptor, 
și-a exprimat, chipu
rile, ’ protestul la a-

■ dresa caracterului ul,- 
tratehnicist al lumii 
de azi prin presarea 
de automobile in 
blocuri metalice in
forme.

Deunăzi, 
Franței a 
vernisajul 
expoziții 
Cei care au 
țat, curioși de a ve-

în capitala 
avut loc 
unei noi 

a lui Căsar. 
particl-

dea ce a mai născo
cit spiritul „neliniștit 
al maestrului", au fost 
întimpinați la intrare 
de o aromă 
nuită pentru 
unei expoziții de artă, 
dar, e drept, foarte a- 
demenitoare. Mirosea 
a... piine proaspătă ! 
Cesar, preocupat, ca 
de obicei, să uluiască 

'publicul, ■ oferea
data aceasta, ca 
premă 
telică,
chip ____ ,r._.
piine. Zeci de ,___
calde se-nșirau în ex
poziție, toate reprodu- 
cind, in diferite ipos
taze, figura „sculpto
rului". Obișnuiți cu 
năzdrăvăniile artistu
lui, chiar și unii din
tre admiratorii săi 

’ s-au arătat destul de 
contrariați, ceea ce l-a 
obligat pe „maestru" 
la unele explicații : 
„Creațiile artistice o- 
bișnuite sînt reci — a 
afirmat el — și de 
aceea impun o dis-

neobiș- 
localul

delectare 
propriul 

„sculptat"

de 
su- 
es- 
său 

' în... 
piini

tanțare față de public. 
Astfel, am ajuns 
la concluzia că mate
rialul cel mai adecvat 
pentru a realiza o 
perfectă comuniune 
intre creator și con
sumatorul de artă nu 
poate fi decit piinea".'

Folosind termenul 
de „consumator", au
torul s-a gindit la ac
cepția ’ sa cea mai 
directă, intrucit, a ex
plicat el mai departe, 
noile sale creații, a- 
bia scoase din cuptor, 
sint destinate, cu pre
cădere, consumului. 
Drept care, reacția 
celor de față a fost 
firească : aceștia s-au 
servit copios din... 
sculpturile comestibile 
expuse.

...După care, pro
babil, podeaua a fost 
curățată de firimituri, 
cu mătura și fărașul 
sau cu aspiratorul. 
Tristă soarta firimi
turilor de artă !

D. OPREANU
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