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COMUNISTUL
om integru

Plenara din noiembrie — eveni
ment istoric în viața partidului nos
tru comunist, a întregului nostru 
popor — a adus o contribuție de 
seamă la teoria și practica construc
ției socialiste, configurînd, în linii 
ample și viguroase, cadrul etic al so
cialismului — sinteză revoluționară 
între real și ideal, pregătire a viito- 
J'ilui de pe platforma prezentului.

riandescența idealului comunist 
•“întinează aceste zile, cînd noi toți 
srdtdiem și dezbatem marele pro
gram al dezvoltării spirituale a po
porului.

Idealul comunist este astăzi făuri
tor de istorie, făuritor al omului nou, 
făuritor al conștiinței lui. într-ade- 
văr, comunismul a dat omenirii nu 
numai cel mai înalt ideal al ei ; el 
a pus și bazele unei noi etici, etica 
adevăratei libertăți umane, cea care 
conferă omului eliberat de exploatare 
demnitatea de om. Valorile morale 
ale noii societăți sînt realele valori 
morale ale omului ; în - socialism, 
unde a fost lichidată acea sălbatică 
formă de inechitate care este exploa
tarea omului de către om, relațiile 
interumane devin intr-adevăr uma
ne. Dacă vreodată socialismul va vrea 
să-și așeze pe marele său fronton o 
deviză, poate că nici una nu va fi 
atît de potrivită, de a sta, decît (ne
gare revoluționară a unui dicton mi
lenar) Homo homini homo — omul 
este om față de om. Comunismul este 
funciar umanist — mai mult, este 
cea mai înaltă formă de umanism, 
de omenie, cum spunem noi, ro
mânii.

Plenara din noiembrie a Comitetu
lui Central, strălucita expunere a se
cretarului general al partidului au 
acordat un loc de seamă conturării 
profilului moral al comunistului, 
chipului său. „Comunistul — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — tre
buie sâ fie cinstit, curajos,- demn, să 
lupte cu ardoare pentru adevăr, pen
tru dreptate și libertate. El trebuie 
să iubească munca, să depună efor
turi și să se preocupe continuu pen
tru dezvoltarea proprietății socialiste 
de stat și cooperatiste, să pună pe 
primul plan interesele poporului 
muncitor, înțelegind că între intere
sele personale și cele generale ale 
întregii societăți nu există nici o con
tradicție, ci, dimpotrivă, există o 
strînsă unitate . dialectică, că buna 
stare personală este strîns legată de 
bunăstarea întregului popor, că asi- 
gurind dezvoltarea generală a țării a- 
sigufă ridicarea și a nivelului său de 
trai".

Plenara a evidențiat magistral ro
lul comunistului ca purtător de cuvînt 
al valorilor etice ale socialismului. 
Fiecare membru al partidului este 
răspunzător pentru păstrarea nealte
rată a trăsăturilor moralei noi, pen
tru propagarea și statornicirea lor în 
mase, pentru perfecționarea lor : fie
care este direct răspunzător pentru 
Înfăptuirea politicii morale a parti
dului nostru comunist. Fiindcă prin
cipiile morale nu există în afara oa
menilor, independent de ei ; trăsătu
rile moralei comuniste mi sînt o cu
legere de precepte, . ci trăsăturile vii 
ale comunistului, ale omului viu al 
societății noastre.

Printre ele, ca una dintre cele mai

Furnaliștii 
reșițeni 

reduc consumul 
de cocs

REȘIȚA. — (Corespondentul 
„Scinieii", Florea Ciobanu) : In 
acest an, furnaliștii Combinatu
lui . siderurgic din Reșița și-au 
propus ca principal obiectiv 
reducerea consumului specific 
de cocs. Pentru îndeplinirea cu 
succes a acestei sarcini au fost 
inițiate numeroase acțiuni, prin
tre care asigurarea funcționării 
uniforme a furnalelor printr-o 
permanentă supraveghere și di
rijare a tuturor parametrilor 
între limitele, optime, aprovizio
narea ritmică, mărirea tempe
raturii aerului in furnale, men
ținerea constantă a regimului 
termic și funcționarea cu un 
consum scăzut de siliciu în 
fontă, ridicarea ponderii aglo
meratului in șarjă pînă la un 
procent de 90 la sută și îmbu
nătățirea calității acestuia.

Ca urmare firească a acestei 
acțiuni susținute, în fruntea că
reia s-au situat maistrul princi
pal Petru Sfercocea, Erou al 
Muncii Socialiste, șeful de echi
pă Dumitru Cornei, maistrul 
Ladislau Capornyai și muncito
rul furnalist Ștefan Drotlef, an
gajamentul anual de a reduce 
cu 3 kg consumul de cocs pla- 
nifțcat pe tona de fontă a fost 
depășit. Cantitatea totală de 
cocs economisit pînă în prezent 
se ridică la 1 500 tone. Astfel 
din cele peste 11 000 tone fontă 
produse peste plan de furnaliș
tii reșițeni, mai mult de 2 000 
tone fontă au fost, elaborate cu 
cocs economisit. 

de seamă, așezăm integritatea ; a fi 
comunist inseamnă a îi un om inte
gru (de fapt, pentru acest neolo
gism limba noastră are o vorbă : om 
integru = om dintr-o bucată).

Integritatea morală a fost dintot- 
deauna o trăsătură proprie a comu
niștilor, a revoluționarilor. Punîn- 
du-și viața în slujba idealului elibe
rării celor oprimați, ei au înfruntat 
sălbaticul aparat de represiune bur- 
ghezo-moșieresc cu tăria de caracter 
a celui care știe că luptă pentru o 
cauză dreaptă. în anii aceia, anii 
schingiuirilor din beciurile Siguran
ței, ai temnițelor și ai plutoanelor de 
execuție, integritatea morală, păstra
rea integrității morale, se plătea cu 
prețul vieții, cu prețul libertății. Â- 
proape invariabil, primele cuvinte ce 
le auzeau reprezentanții unui comi
tet de grevă din partea patronului 
sau comuniștii ce încăpeau pe mîinile 
poliției erau cuvinte de ademenire, 
de promisiuni și îndemnuri de trăda
re, de renunțare la lupta revoluțio
nară. Dar comuniștii nu trădau, co
muniștii nu se lăsau amăgiți, cum
părați. Integritatea era și atunci una 
din principalele surse de autoritate 
ale revoluționarilor în ochii maselor ; 
chiar și dușmanii, zbirii Siguranței 
sau Gestapoului știau că față în față 
cu comuniștii le va fi greu și, în fe
lul lor, încercau și ei respectul pen
tru marea lor tărie de caracter.

Integritatea morală a fost și este 
sîmburele cel mai pur, cel mai lumi
nos al spiritului revoluționar, este 
nucleul cristalin al caracterului comu
nistului.

Se poate pune însă întrebarea : de 
ce integritatea, tăria morală a comu
nistului capătă importanța unei ches
tiuni cardinale în condițiile dezvol
tării noii orînduiri ? Doar dacă în 
trecut o abatere .de la integritate a 
unui comunist însemna „căderea", în- 
temnițarea^. poate -pierderea -vieții-to- 
varășilor săi — astăzi lucrurile nu 
mai prezintă asemenea aspecte dra
matice... Atunci ?

Pentru a răspunde trebuie pornit 
de la faptul că socialismul, prin da
tele sale fundamentale, prin însăși 
natura sa este o orînduire profund 
morală, înainte de orice pentru că a 
răsturnat o imoralitate milenară, în
sușirea valorilor produse prin ,mun-

George-Radu 
CHIROVICI

(Continuare în pag. a V-a)

Lucrările de construcție a grandiosului complex hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier au devenit un adevărat simbol al colabo
rării frățești româno-iugoslave Foto : S. Cristian

In biroul directorului 
tehnic de la uzina „Elec
tromagnetica", tinerii ingi
neri din'secțiile de produc
ție sînt chemați la o dis
cuție interesantă. Ei sînt 
invitați să ia în studiu 
teme din planul tehnic al 
uzinei sau altele pe care 
le consideră de interes ști
ințific și practic, izvorîte 
clin propriile lor constatări 
și observații în procesul 
muncii. Se urmărește prin 
aceasta ca nici o forță ca
lificată, inginerească, să nu 
rămină in afara sferei gîn- 
dirii tehnice ; renunțînd la 
import, uzina „Automatica" 
își alcătuiește două colec
tive de ingineri, tehnicieni 
și muncitori cu dezvoltat 
simț tehnic, cărora le dă 
sarcina să conceapă tehno
logiile și. pe baza lor, uti
lajele pentru două secții 
noi — vopsitorie și galva
nizare. Azi, cine le vede 
gata montate pe poziție, 
unele chiar intrate în func
țiune, crede că sînt reali
zate de cine știe ce firmă 
străină cu tradiție.

Un lucru este cert : vi- 
zind fie crearea unor ma
șini și utilaje cu perfor
manțe superioare, fie apli
carea unor tehnologii a- 
vansate sau stabilirea so
luțiilor pentru realizarea 
unor importante economii

Sezonul lucrărilor agricole nu s-a încheiat!

RECOLTA VIITOARE SĂ FIE 
TEMEINIC PREGĂTITĂ
IN FIECARE UNITATE

Ne aflăm în ultima decadă a lunii noiembrie cînd 
desfășurarea lucrărilor în cîmp este influențată de con
dițiile climatice mai puțin favorabile. Aceasta impune 
ca, în timpul ccl mai scurt, să fie strinse din cîmp 
ultimele cantități de produse, să se termine de exe
cutat arăturile de toamnă și lucrările in grădinile de 
legume, în livezi și vii.

O problemă de maximă importanță este recoltarea 
și depozitarea în bune condiții a ultimelor cantități de 
porumb care se mai găsesc in cîmp. Din datele cen
tralizate la minister rezultă că la data de 19 noiem
brie mai era de recoltat porumbul de pe o suprafață 
de 6 727 hectare in întreprinderile agricole de stat și 
10 858 hectare în cooperativele agricole de producție. 
Suprafețe mai mari cu porumb sînt de recoltat în în
treprinderile agricole de stat din județele Olt, Teleor
man, Ilfov și în cooperativele agricole din județele 
Ialomița, Teleorman, Constanța, Timiș. Este necesar 
ca. în unitățile agricole in care nu s-a îneheiat cule
sul porumbului, să fie întreprinse măsuri urgente, să 
se procedeze cu cea mai mare răspundere la strinsul 
și depozitarea în cele mai bune condiții a fiecărui știu
lete. Nimic nu trebuie să se risipească din recolta 
acestui an.

Recoltarea și livrarea sfeclei de zahăr s-au făcut pe 
baza graficelor încheiate intre unitățile agricole și fa
bricile de zahăr. Deși această lucrare trebuia înche
iată, mai este de recoltat sfecla de zahăr de pe o 
suprafață de peste 5 800 hectare, îndeosebi in jude
țele Teleorman, Constanța, Olt, Covasna, Ilfov și Me
hedinți. Neajunsul cel mai mare constă în aceea că 
din sfecla de zahăr care a fost scoasă, aproape 350 000 
tone nu au fost transportate din cîmp, cele mai mari 
cantități fiind in cooperativele agricole din județele 
Covasna, Brașov, Timiș, Suceava, Dolj, Botoșani, Olt, 
Neamț, Harghita. In județul Covasna, de exemplu,

există în cîmp o cantitate de 70 800 tone sfeclă de 
zahăr la care se adaugă și cea care urmează să fie 
scoasă de pe cele 500 hectare încă nerecoltate. Mai 
ales în zonele din Transilvania și Moldova cultiva
toare de sfeclă de zahăr este pericol de îngheț. De 
aceea rădăcinile de sfeclă trebuie transportate urgent 
la fabricile de zahăr sau insilozate.

în prezent, volumul cel mai mare de lucrări care 
trebuie executate în agricultură îl constituie arăturile 
adinei de toamnă, de care depinde, într-o măsură ho- 
tăritoare, nivelul recoltei anului viitor la porumb, floa- 
rea-soarelui, sleclă de zahăr, cartofi și alte culturi 
de primăvară. Această lucrare este întîrziată in 
multe județe. De aceea este nevoie să se con
centreze tractoarele in unitățile rămase în urmă, 
să se organizeze munca în schimburi prelun
gite sau in două schimburi, astfel incit nici un 
hectar să nu rămină nearat. Din datele centralizate la 
minister rezultă că mai sînt de arat circa 250 000 de 
hectare în întreprinderile agricole de stat și 700 000 
hectare în cooperativele agricole de producție. Lucră
rile sînt întîrziate indeosebi in județele Teleorman, 
Ialomița, Argeș. Prahova, Covasna etc. Pe mă
sură ce trec zilele, se accentuează posibilitatea de 
a se înrăutăți vremea, ceea ce ar putea împiedica exe
cutarea arăturilor și astfel să se repete situații des 
intiinite în anii precedenți, cind suprafețe însemnate 
de teren răinincau nearate. Or, experiența multor uni
tăți agricole a demonstrat că arătura de toamnă, îm
preună cu aplicarea îngrășămintelor, hotărăsc în mare 
măsură nivelul recoltelor la culturile care se însămîn- 
țează în primăvară. Iată de ce, executarea acestei lu
crări pe toate suprafețele prevăzute este o sarcină de 
cea mai mare răspundere, căreia organele județene de 
partid și de stat, conducătorii unităților agricole tre
buie să-i acorde cea mai mare atenție.

Executarfea arăturilor de* toamnă' 
este întîrziătă, îndeosebi, in județele 
Teleorman și Ialomița, județe în care 
culturile ce se însămînțează primă
vara dețin o mare pondere. Astfel, 
în întreprinderile agricole de stat și 
cooperativele agricole din județul Te
leorman mai sînt de arat-104 430 hec
tare, iar în cele din județul Ialo
mița — 118 250 ha.

La direcția generală agricolă a 
județului Teleorman se argumen
tează : ploile din săptămîna trecută 
au făcut ca timp de 5 zile să nu se 
poată întoarce nici o brazdă. Cau
zele principale care determină nerea-

Cum sprijiniți 
dezvoltarea creației 
tehnice originale?

LA MINISTERE, LA CENTRALE, ÎN ÎNTREPRINDERI, REPORTERUL 
NOSTRU A REPETAT ACEASTĂ UNICĂ ÎNTREBARE

ÎN LOC DE RĂSPUNSURI, FAPTE, SITUAȚII, PROBLEME DESCHISE

prin valorificarea supe
rioară a materiei prime, 
gindirea tehnică proprie se 
impune ca element catali
zator al progresului indus
trial și economic. Iată de 
ce conducerea partidului a 
cerut, cu deosebită stăruin
ță, folosirea mai bună a 
forțelor proprii de cerceta
re, tehnice și muncitorești,

pentru dezvoltarea econo
miei naționale, a societății 
noastre.

Dispunem de forțe consi
derabile. Intr-un singur an, 
(1.970) și într-o singură în
treprindere — Exploata
rea minieră Săsar — s-au 
aplicat douăzeci de inven
ții, inovații și raționalizări. 
Eficiența 1 Economii in va

loare de un milion. Tova
rășii de Ia Săsar explică și 
cum au ajuns ei la o ase
menea fructuoasă activita
te. Sînt lucruri, dacă vreți, 
cunoscute de toată . lumea 
— cu deosebire că ei le-au 
respectat practic : în ac
tivitatea de concepție a fost 
atras un mare număr de 
salariați ; autorii ideilor

■' -rk-,-Uzarea Vitezei prevăzute la arat sîr.t 
altele. „în cooperativele agricole — 
ne spune ing. Mihai Paduraru, di
rectorul întreprinderii județene de 
mecanizare, mai avem de arat încă 
93 780 ha. Cu toate că timpul este 
destul de înaintat, iar vremea se 
poate înrăutăți, lucrările nu pot a- 
vansa deoarece din această supra
față - 75 500 ha sînt încă ocupate cu 
coceni de porumb, tulpini de floa- 
rea-soarelui și ricin. In cazul cînd 
ritmul de eliberare a terenului nu 
va crește, în cîteva zile nu vom mai 
avea front de lucru pentru tractoare".

Afirmațiile de mai sus sînt confir

ÎN ZIARUL DE AZI:

® DIALOG CETĂȚENESC 
® ÎN ACTIVITATEA DE 
CONSTRUCȚII - MONTAJ 
PIERDERILE NU SÎNT O 
FATALITATE • CERCE
TAREA CARDIOLOGICĂ - 
DIRECȚII MODERNE DE 
TRATAMENT Șl PROFI
LAXIE • CONTRASTE 

• FAPTUL DIVERS

mate' de' situațiîle:'întiihite’'pe 'fereli.' 
Ia cooperativa agricolă din Dra- 
cea, mecanizatorii mai au de arat 
încă 950 ha. Ritmul de eliberare a 
terenului nu le permite să lucreze 
pentru a putea încheia la timp aceas
tă lucrare. „Dacă se va lucra tot ea 
pină acum — aprecia unul dintre me
canizatori — ne va prinde iarna pe

Alexandru BRAD 
Lucian CIUBOTARU 
corespondenții „Scînteii"

(Continuare în pag. a Hl-a) 

tehnice sînt ferm sprijiniți 
în întocmirea documen
tațiilor . necesare — de
scrieri, desene, caicule teh- 
niCo-economice etc. ; uh 
control riguros, de la înre
gistrarea și pînă la reali
zarea, fizică a proiectelor, 
în scopul comprimării la 
maximum a timpului.

Totuși, sondajele între
prinse în alte întreprin
deri nu duc la concluzii 
mulțumitoare. Creația teh
nică proprie intîmpină încă 
destule greutăți în afir
mare. Se conturează o 
suită de atitudini indivi
duale incorecte, de la tără
gănarea nejustificată în a- 
vizarea și aplicarea ele
mentelor proprii de teh
nică nouă, pînă la respin
gerea determinată fie de 
incompetență, fie de încli
nații egoiste.

Muncitorul Stelian Cor
nea, de la atelierele me
canice ale Exploatării mi
niere Rovinari, a realizat, 
in august anul trecut, îm
preună cu alt muncitor, 
inovația „Dispozitiv pen
tru presarea și depresarea 
rulmenților la rolele ben
zilor transportoare". A îna
intat dosarul inovației la

Șt. ZIDĂRIȚĂ

(Continuare în pag. a IlI-a)

MESAJUL 
adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

colectivului Institutului de microbiologie, 
parazitologie și epidemiologie

„Dr. I. Cantacuzino" din București
Dragi tovarăși,
Doresc să vă mulțumesc călduros pentru scrisoarea pe care mi-ați 

trimis-o și pentru invitația de a lua parte ,1a sărbătorirea împli
nirii a 50 de ani de la înființarea Institutului „Dr. I. Cantacuzino". 
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, cu ocazia acestei ani- 
versărj, cele mai calde felicitări din partea conducerii de partid 
și de stat și a mea personal.

Sărbătorirea celor cinci decenii de existență a institutului con
stituie pentru colectivul dumneavoastră un prilej de a trece în re
vistă' contribuția pe care acest important așezămînt de sănătate al 
patriei a adus-o de-a lungul anilor la progresul științei și practicii 
medicale românești, de a face o analiză aprofundată a muncii des
fășurate, a sarcinilor mari și de înaltă răspundere care vă stau în 
față, în .vederea ridicării pe un plan superior a Întregii activități. 
După cum se cunoaște, în cadrul programului general de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate, partidul și statul acordă 
o atențiă deosebită îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață 
ale întregului popor, situînd, în acest context, pe un plan de primă 
importanță, grija permanentă, de zi cu zi, pentru dezvoltarea și per
fecționarea activității medico-sanitare, pentru ocrotirea sănătății oa
menilor — fondul cel mai de preț al societății noastre. Am convin
gerea,, stimați tovarăși, că valorosul dumneavoastră colectiv va face 
totul pentru a .aduce o contribuție tot mai importantă la îndepli
nirea în cele mai bune condiții a politicii partidului în domeniul 
sănătății publice, la progresul și înflorirea științei medicale din 
țara noastră, ducînd astfel mai departe și îmbogățind continuu tra
dițiile luminoase cu care se mândrește, pe bună dreptate, Institutul 
„Dr. I. Cantacuzino".

La semicentenarul institutului, vă urez, dragi tovarăși, mult suc
ces în activitatea viitoare, realizări și satisfacții cît mai mari în 
muncă, multă sănătate și fericire în viața personală.

Dezvoltarea remarcabilă
a colaborării economice

româno-
în ansamblul dezvoltării legăturilor 

prietenești și de colaborare multila
terală româno-iugoslave, un loc 
deosebit de important îl ocupă rela
țiile economice. Aceste relații se des
fășoară pe baza unei stricte respec
tări a principiului egalității în drep
turi și interesului reciproc, fiind ca
racterizate prin spirit tovărășesc, 
prin comprehensiune și dorință co
mună de colaborare. Ele sînt alimen
tate de ambianța fertilă a relațiilor 
politice prietenești, de rațiuni "de 
eficiență economică, determinate-dev 
vecinătatea țărilor noastre.

Succesele remarcabile obținute dc 
România și Iugoslavia în construirea 
socialismului, dezvoltarea în ritm 
susținut a economiilor naționale ale 
celor două țări, creșterea rapidă a 
potențialului industrial, ridicarea ni
velului tehnico-științific al producției, 
calitatea competitivă a produselor 
din ambele țări sint tot atîția stimu- 
lenți ai acestei rodnice colaborări, 
conferind, în aceiași timp, stabilitate 
și perspective clare relațiilor noastre 
economice, care cunosc, in ultimii ani. 
o dezvoltare tot mai accentuată.

în acest sens, o ilustrare elocventă 
o constituie creșterea, an de an, a 
schimburilor comerciale. Astfel, in 
cadrul Acordului comercial de lungă 
durată pe perioada 1966—1970, s-a 
înregistrat o creștere substanțială a 
volumului schimburilor de mărfuri — 
de 2,7 ori față de realizările din 
perioada corespunzătoare preceden
tă, in timp ce pentru actuala perioa
dă, 1971—1975, se prevede o nouă 
sporire de 2,2 ori.

La această creștere de ansamblu 
contribuie sporirea constantă a volu
mului schimburilor. De pildă, în anul 
1971 schimbul de mărfuri va înregis
tra o creștere de circa 1,7 ori fată de 
nivelul anului 1970, iar protocolul co
mercial pe anul 1972, încheiat la 
1 octombrie a.c., înscrie o sporire de 
aproape 1,4 ori față de prevederile 
pe anul 1971. Valoarea schimburilor 
de mărfuri va atinge in acest an ni
velul de circa 100 milioane de 
dolari, iar în 1972, circa 150 milioane 
de dolari.

Dar, o dată cu creșterea volumului 
și valorii, trebuie relevat ca semni
ficativ faptul că, în decursul anilor, 
s-a înregistrat o amplificare și di
versificare a nomenclatorului produ
selor ce formează obiectul schimbu
rilor dintre țările noastre, o creștere 
continuă eunoscind ponderea indus
triei constructoare de mașini. în pe
rioada 1971—1975, contingentele de 
mașini și utilaje reprezintă 35 la 
sută din volumuil total al schimburi
lor de mărfuri. Este o vie expresie 
a colaborării dintre cele două țâri in 
procesul industrializării lor socialiste.

Constituie, de asemenea, un motiv 
de satisfacție faptul că in ultimul 
timp s-au înregistrat rezultate im
portante in promovarea și realizarea 
a numeroase proiecte de colaborare 
și cooperare. Un model de conlucra
re fructuoasă dintre țările noastre i! 
constituie construirea in comun și in
trarea îh funcțiune a grandiosului 
complex hidroenergetic și de naviga
ție de la Porțile de Fier. Multe dintre 
proiectele de cooperare se referă la 
sectoare din cele mai mobile aie 
progresului tehnic și științific con
temporan : construcția de mașini, in
dustria electrotehnică, energetica, 
petrochimia etc. Printre acțiunile de 
acest gen, care au fost finalizate 
pînă acum, se numără cooperarea în

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Doresc sâ exprim Excelenței Voastre sincere mulțumiri pentru ama
bilul mesaj, trimis cu ocazia zilei mele de naștere.

GUSTAF ADOLF
Regele Suediei

iugoslave
producția de locomotive electrice și 
subansamble pentru acestea, coope
rarea în domeniul mijloacelor de 

' transport auto, în producția de piese 
și subansamble pentru mașini de 
rectificat, colaborarea în domeniul 
fabricării mașinilor agricole și trac
toarelor, schimbul reciproc și prelu
crările de laminate și altele.

O atenție sporită se acordă, în ul
timul timp, unor forme noi cum ar 
fi extinderea și adîncirea colaborării 
economice directe între ministere, 
centrale industriale și alte organiza- 

»- ții economice clin România — și or
gane și organizații cu profil similar 
din Iugoslavia. în sprijinul acestei 
colaborări a fost semnată recent o 
convenție cu privire la înființarea 
Consorțiului bancar româno-iugoslav 
pentru finanțarea acțiunilor de co
operare. Pentru cele două țări veci
ne, pentru locuitorii din regiunile 
limitrofe, înțelegerile in domeniul 
micului trafic de călători și mărfuri 
creează o ambianță favorabilă inten
sificării schimburilor de bunuri in 
ambele 'sensuri și contribuie la o 
mai bună cunoaștere și înțelegere 
reciprocă.

In legătură cu multiplicarea și a- 
dincirea raporturilor economice dintre 
țările noastre se cuvine a fi relevată 
activitatea fructuoasă a Comisiei 
mixte româno-iugoslave de colabo
rare economică. Prin întreaga ei ac
tivitate, comisia, care urmărește in
vestigarea permanentă a tuturor do
meniilor colaborării, inițierea de ac
țiuni concrete, materializarea a noi 
și noi modalități de cooperare, se 
dovedește un organism deosebit de 
util în impulsionarea relațiilor eco
nomice dintre țările noastre.

Desigur, posibilitățile de colaborare 
și cooperare economică dintre Româ
nia și Iugoslavia sînt departe de a 
fi atins nivelul posibil. Dimpotrivă, 
mersul ascendent al ambelor econo
mii, progresele modernizării și diver
sificării lor creează mereu noi și noi 
posibilități, noi și noi terenuri de 
acțiune pentru intensificarea co
laborării. Forurile de specialitate din 
cele două țări au misiunea de a ma
nifesta inițiativă, imaginație și ope
rativitate, de a găsi noi căi practice 
pentru a ridica la un nivel superior 
colaborarea economică, cooperarea in 
producție, în special in domenii care 
prezintă perspective reale și interes 
reciproc.

Experiența a dovedit ce însemnă
tate esențială au avut-o în evoluția 
ascendentă a colaborării româno- 
iugoslave pe plan economic, ca și pe 
celelalte planuri, întîlnirile, de
venite tradiționale, dintre con
ducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări — tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito. Aceste 
intilniri sint o expresie grăitoare a 
dorinței sincere a ambelor partide și 
țări de a adinei prietenia și colabo- 
rai'ea multilaterala dintre poporul 
român și poporul iugoslav.

Pornind tocmai de la aceasta, se 
poate anticipa că viitoarea vizită a 
președintelui iugoslav in țara noas
tră și convorbirile la nivel înalt ro
mâno-iugoslave vor deschide noi 
orizonturi intensificării și diversifi
cării colaborării, in interesul ambelor 
popoare, al operei de construcție so-, 
cialistă în ambele țări, al cauzei so
cialismului și colaborării interna
ționale.

Eugen IONESCU



PAGINA 2 SCINTEIA — duminica 21 noiembrie 1971

DIALOG
CETĂȚENESC

O investigație făcută Ia 
mai multe foruri de 
partid, organizații de masă 
și instituții de stat din 
județul Maramureș oglin
dește, fără putință de tă
gadă, faptul că în nume
roase instituții locale, 
scrisorile și sesizările oa
menilor muncii sînt tra
tate cu multă răspundere, 
soluționate operativ, com
petent, în temeiul legi
lor. Biroul comitetului ju
dețean de partid a anali
zat, în prima parte a a- 
nului, preocuparea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, de masă și obștești 
a consiliilor populare pen
tru rezolvarea scrisorilor 
oamenilor muncii. Cu a- 
cest prilej, au fost combă
tute o serie de aspecte de 
formalism, de birocratism 
și rutină, care s-au mani
festat in acest domeniu, 
adoptîndu-se măsuri pen
tru continua perfecționa
re a 1 activității de primi
re, cercetare și soluționa
re a scrisorilor.

O sinteză a celor aproa
pe 20 000 de scrisori și se
sizări sosite, în acest an, 
pe adresa diferitelor au
torități din județ reflectă 
un fapt esențial : față de 
anii trecuți, problematica 
scrisorilor este mai bo
gată, mai variată. Chiar 
și în scrisorile care conțin 
doleanțe personale, peti
ționarii ridică chestiuni 
de larg interes cetățenesc 
— privind apărarea și 
dezvoltarea avutului ob
ștesc, îmbunătățirea apro
vizionării și servirii în co
merț, efectuarea unor lu
crări edilitar-gospodăreștî 
prin munca patriotică, ex
tinderi de rețele electrice 
etc — sau dezvăluie, • cu 
îndrăzneală, diferite abu
zuri, ilegalități.

Dar se acționează oare 
peste tot, pe toate trep
tele, în toate cazurile și 
situațiile cu aceeași soli
citudine și răspundere în 
procesul complex de 
soluționare a probleme
lor ridicate în scriso
rile oamenilor muncii? 
Să ne oprim asupra unor 
cazuri concrete. Simion 
Pop. pensionar și Arpad 
Darnay, salariat la 
I.C.R.M. din Baia Mare, 
au încheiat, în luna iunie
1970. cu cooperativa meș
teșugărească „Construc
torul" din Baia Mare, un 
contract pentru constru
irea unei locuințe proprie
tate personală. Valoarea 
devizului se ridica la o 
sumă importantă ; pentru 
predarea „la cheie" a fost 
fixat termenul de 31 mai
1971. Beneficiarii contrac
tului au așteptat. Dar 
meșterii veneau pe șan
tier și nu prea veneau. 
La conducerea cooperati
vei, justificare : „N-avem 
meșteri, n-avem materia
le" ! Sătul de asemenea 
explicații Arpad Darnay a 
sesizat UCECOM-ul. Era 
la începutul lunii iunie 
a.c. Conform contractului, 
casa trebuia să fi fost ter
minată. în realitate nu 
era executată decit fun
dația și zidăria pe vreo 
doi metri...

De la direcția de pres
tări industriale și con
strucții a UCECOM este 
trimisă, la începutul lunii 
iulie a.c., o depeșă către 
U.J.C.M. Maramureș : se 
cerea „expres" să se veri

fice cele relatate în scri
soare, să se ia măsuri de 
terminarea lucrării în con
diții corespunzătoare și de 
sancționare a celor vino- 
vați de tărăgănare. Dar 
depeșa nu este privită cu 
seriozitate de către con
ducerea U.J.C.M. Mara
mureș. Dovada ? Ea este 
trimisă spre soluționare 
tot conducerii cooperati
vei vizate 1 Aici face 
un serios „stagiu" pînă 
cînd în luna septem
brie, printr-un telex, di
recția de specialitate din 
UCECOM solicită, să i 
se răspundă urgent : 
„Cum a fost' soluționată

dus în eroare, că i s-a 
trimis un răspuns formal. 
Altfel nu-mi explic de ce 
și de aici am fost înști
ințat că „lucrarea va fi 
terminată în 30 iunie 
1972", lucru pe care-1 cu
noaștem. Ce măsuri s-au 
luat ? Cum au fost trași 
la răspundere cei vino
vați ?

De altminteri, în nici 
una dintre instituțiile în 
cafe ne-am desfășurat in
vestigațiile n-am aflat 
ca cineva să fi fost sanc
ționat aspru, tras la răs
pundere pentru că a cer
cetat sau a soluționat su
perficial o scrisoare. Tn 
asemenea condiții, nu

plicată legea. Drept urma
re, . ei sesizează, în con
tinuare organele ierarhice 
superioare. Iată un caz: pe 
adresa Comitetului muni
cipal de partid Sighetu- 
Marmației, de pildă, au 
sosit mai multe scrisori 
care dezvăluiau unele a- 
buzuri comise de condu
cerea întreprinderii de 
gospodărire orășenească, 
mai ales de către Ioan 
Briciu, directorul acesteia, 
care a facilitat — prin 
„indicațiile" date — să- 
vîrșirea de ilegalități în 
construirea unui bloc pro
prietate personală (unde 
avea și el un apartament). 
Un colectiv — format din

SCRISORILE 
OAMENILOR MUNCII 
citite cu respectul impus 
de lege netezesc drumul 

cunoașterii realității
ÎNSEMNĂRI DUPĂ UN RAID PRIN SERTARELE UNOR INSTITUȚII 

PUBLICE DIN MARAMUREȘ

scrisoarea lui Arpad 
Darnay" ? Presați, cei vi
novați de această tărăgă
nare în speță A. Chi
rac vicepreședintele coo
perativei — caută o ieși
re. Petiționarii sint a- 
menințați cu rezilierea 
contractului dacă nu dau 
declarații prin care să 
recunoască nevinovăția 
celor... vinovați de neres- 
pectarea obligațiilor con
tractuale. loan Borz, pre
ședintele cooperativei 
„Constructorul", ne de
clară cu seninătate :

— Da, am vrut să re- 
ziliem contractul. Ce tot 
umblă cu. reclamații și 
sesizări ? Avem și noi 
greutățile noastre. Nu 
sintem , servitorii nimă
nui (? I).

— N-am năravul de a 
umbla cu reclamații — 
ne spunea, la rîndul lui, 
Arpad Darnay. Este însă 
de neînțeles de ce recla- 
mațiile, cînd sînt făcute 
cu temeinicie, sînt trata
te cu atîta lipsă de soli
citudine, atit de către 
U.J.C.M., cît și de coope
rativa în cauză. Trebuie 
să arăt că, pe șantier, 
treaba nu merge nici a- 
cum mai bine (n.n. — 
discuția a avut loc la 8 
noiembrie). Cred că 
UCECOM-ul a fost in

mai miră pe nimeni fap
tul că — numai la con
siliul popular județean, 
lă direcțiile sale de. spe
cialitate (cum s-a arătat 
cu prilejul unei analize 
făcute in luna septembrie 
a.c., în comitetul execu
tiv) — au. existat, la un 
moment dat. circa 140 de 
scrisori nerezolvate în ter
menul legal.

Adesea, unele scrisori 
— întrucît nu primesc răs
puns in termen — de
clanșează o „avalanșă" de 
sesizări și reveniri. Medi
cul Arpad Ciontos, din 
Tg. Mureș, a solicitat — 
prlntr-o cerere, înregis
trată la Consiliul popular 
județean Maramureș în 
17 februarie a.c. — o ade
verință de vechime in 
muncă. Cererea este re
partizată, pentru soluțio
nare, direcției sanitare. 
Dar de aici răspunsul, ac
tul cerut — nu sosesc nici 
după șapte luni.

La anumite instituții 
din județ se manifestă u- 
neori prea puțină solici
tudine față de cei care 
sesizează existența unor 
abuzuri, încălcări ale le
gii, ale normelor discipli
nei de partid și de stat. 
Oamenii nu cer favo
ruri, ci pur și simplu să 
se facă dreptate, să fie a-

reprezentanți ai filialei 
Băncii Naționale, "miliției, 
procuraturii, condus de 
un secretar al comitetu
lui municipal de partid 
— a stabilit temeinicia 
sesizărilor. Au trecut o 
lună, două, trei și măsuri 
împotriva celor vinovați 
nu s-au luat. Autorii scri
sorilor s-au adresat a- 
tunci, mai multor orga
ne centrale, comitetului 
județean de partid și con
siliului popular județean. 
Pe urmele faptelor au 
plecat alte colective, care 
au confirmat și ele exis
tența abuzurilor. Dar, nici 
de data aceasta, biroul 
comitetului municipal de 
partid și consiliul popular 
municipal n-au manifes
tat suficientă inițiativă și 
răspundere, n-au luat mă
suri severe, pentru desti
tuirea din funcție a ce
lor vinovați care — prin 
matrapazlîcurile lor — au 
păgubit unitatea cu peste 
54 000 lei. A trebuit ca, 
în cele din urmă, să in
tervină biroul comitetului 
județean de partid pen
tru a determina organele 
locale din Sighetu-Mar-

mației să-i destituie pe 
cei în cauză (directorul, 
șeful contabil, șeful servi
ciului prestații). Dacă se 
acționa operativ, cînd fap
tele erau „calde", n-ar 
mai fi fost nevoie să fie 
declanșate atîtea resor
turi.

în încheiere, să notăm 
opiniile tovarășului Du
mitru Ciuclea, secretar al 
comitetului județean de 
partid :

— Pentru biroul jude
țean de partid, pentru 
toate organismele din ju
deț, scrisorile, sesizările, 
semnalele critice, ale peti
ționarilor constituie o sur
să valoroasă de cunoaș
tere a gîndurilor și preo
cupărilor, a frămîntărilor 
oamenilor muncii. Tocmai 
de aceea, am insistat și in
sistăm asupra creării unui 
climat dc solicitudine față 
de cererile îndreptățite ale 
cetățenilor. Citeodată însă, 
aceste atribute — recep
tivitate, solicitudine, ope
rativitate — sînt „uitate" 
sau neglijate. Pe bună 
dreptate, oamenii își pierd 
răbdarea, încrederea in 
unele cadre. Ca urmare, 
ei nu se mai adresează 
celor în drept să le satis
facă cererile, ci direct 
unor organe județene sau 
centrale. Am la dispoziție 
un exemplu : din 800 de 
scrisori primite în acest 
an la U.J.C.A.P. Maramu
reș, nici jumătate nu i-au 
fost adresate nemijlocit 
de către cetățeni ; majo
ritatea au ajuns aici prin 
intermediul organelor ju
dețene sau centrale. în 
lumina indicațiilor date 
de recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R., biroul comite
tului județean de partid 
va îndruma și controla 
mai îndeaproape, cu și 
mai multă perseverență și 
exigență, această impor
tantă formă de participa
re a maselor la îmbună
tățirea activității econo
mice, social-culturale, po
litice din județ, manifes
tare grăitoare a demo
crației socialiste. Prim, 
măsurile politice f. pe care 
le vom întreprinde vom 
urmări să cultivăm, la ac
tivul organelor și orga
nizațiilor de partid, în 
rîndul lucrătorilor din or
ganismele de stat și ob
ștești, sentimentul respon
sabilității partinice fată 
de exigențele actuale, ac- 
ț.ionînd hotărît împotriva 
celor în . al căror stil de 
lucru mai există nuanțe 
de rutină, de formalism, 
de birocratism.

Perseverenței cu care 
a acționat biroul comitetu
lui județean de partid, cu 
care el urmărește întro
narea ordinii și spiritului 
de echitate în activitatea 
unităților, în relațiile lor 
cu cetățenii, trebuie să i 
se răspundă, cu mai mul
tă hotărîre, din partea 
organizațiilor de partid 
din toate instituțiile, din 
partea comuniștilor înves
tiți cu răspunderi în acest 
domeniu.

Vaslle GAFTONE 
corespondentul „Scînteii*

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
Lăsați-mă să fur un 

stîlp !
llie Pandelică din Bucu

rești, sir. Platini — 5, 
fiind pe cale să iasă la 
pensie, își pregătește că
suța pe care o are in sa
tul Bircii din județul Olt.

— Nene Pandelică, fe
rice de dumneata. Te re
tragi la tară. uiți de 
I.T.B., de Rapid... Ce ne
cazuri ai ?

— Vreau să intervii 
dumneata pe unde știi să 
fiu lăsat să tur un știlp. 
Am aprobare pentru in
stalarea luminii electri
ce, mi s-au dat toate ma
terialele. în afară de un 
stîlp pe care...

— Nene Pandelică. nu e 
frumos să furi stilpi. De 
ee nu cumperi unul ?

— De unde ? Am încer
cat la Exploatarea elec- 
ti oenergetică Slatina, nu 
are. Am.cerut de la U.E.L. 
Caracal. Dumnealor au, 
dar nu vind la particu
lari. M-'.m dus la ocolul 
silvic Slatina care mi-a.u 
spus. că n-au copaci din 
care să facă stilpi.

— Din material plastic 
ar costa mult 1

— N-am gîndit și la 
asta Dar nu-mi dau soie. 
Se strică estetica stilpilor

— Nea. Pandelică, fură 
b'e un stilp Zău. te scap 
eu de toate belelele. Dar 
cgută-l, te rog. pe ăla pe 
care se sprijină birocra-

tismul. Dacă-l ghicești, 
dau și-o țuică I

Nu-ți dau vin, 
pînă nu sapi via !
Zice scrisoarea că, acu." 

pe 23 a X, era o coadă la 
depozitul de lemne din 
Băilești... 1 O coadă de zi
ceai că-i de vulpe near- 
gintie. La coada asta zice 
că a venit casiera Lidia

Gae lori Gal) și a zis : 
„ne-au sosit vagoanele cu 
lemne. Care descarcă lem
ne din vagoane, li dau 
lemne. Care nu...“. Zice 
scrisoarea că unii s-au în
scris, au descărcat lem
nele șt cînd să fie ser
viți, domnișoara Gae (ori 
Gal) le-a zis : veniți luni !

— Dar ne-ati promis !
— §i 7 Dacă nu vă con

vine. reclama1, i-mă !
Celor care au descărcat 

vagoanele „voluntar" nu 
le-a convenit și au recla
mat. Noi ne facem datoria 
și atragem atenția tova
rășului primar al orașului

Băilești ca nu cumva, 
luind niște măsuri orga
nizatorice, s-o transfere 
pe casiera Gae (ori Gal) la 
un restaurant și aici, con
form „normelor" dumnea
ei, să nu-i servească pe 
clienți cu vin, pină nu. 
sapă și via I

P.S. S-a discutat la tele
fon cu secretarul consiliu
lui popular orășenesc și 
dumnealui zice că nu ca
siera este de vină, ci șeful 
depozitului care a dat 
astfel, de „dispoziție". Așa. 
dar nu Baba Rada, ci 
Rada' Baba.

Fii serios, 
nene Grigore !

Grigore Gr. Bălă, din 
satul Sfircea — Dolj, era 
paznic de viniitoare și în 
ziua de 23 iulie 1971 cică 
a fost invitat de șeful 
postului de miliție al co
munei Bralostita să pre
dea arma.

- Pe ce motiv ? O în
cărcai mai mult pe 
dreapta ?

— Cică eu aș fi avut in 
anul 1959 o condamnare 
de 6 luni. Mi-au luat arma 
și nemaiavind armă n-am 
mai fost ținut nici ca paz
nic de vinătoare. Am um
blat pe la tribunal, am 
fost pe la miliția județea
nă și nimic. Ei susțin că 
am avut condamnare, eu 
că nu... Probabil mă po
trivesc cu cineva la nume 
și dumnealor nu vor să 
cerceteze mai atent.

P.S. Stai mă, nene Gri
gore, că lucrurile nu stau 
chiar așa. Ne-am intere
sat la Inspectoratul jude
țean de miliție Dolj și 
oamenii susțin, cu acte in

pararea lui cu luni și ani 
de zile ?

4. De ce a fost transfor
mat in depozit de fia-e 
vechi ?

5. De ce această clădire, 
fost cămin cultural, a fost 
o perioadă de timp depo
zit de griu ?

6. De ce, datorită cîrpa- 
cilor care au construit a- 
cest cămin cultural, sin
tem nevoiți să vedem un 
film circa 200 de specta
tori intr-o sală de ședin
țe a C.A.P.-ului in care 
nu stau comod nici 50 de 
persoane ?

Noi, neștiind ce să răs
pundem la aceste între
bări (șase), am apelat la

regulă, că ai fost condam
nat in ’59, ai mai fost con
damnat și-n '56 și cam 
ameninți pe unii cu puș
ca De ce nu ești serios ? 
De ce furi din timp oa
menilor ?

Ați fost ieri la 
căminul cultural ?

Tinerii din comuna In- 
dependența-Galați ne-au 
trimis o scrisoare in le
gătură cu căminul lor cul
tural. Ne întrebau dum
nealor :

1. De ce construcția că
minului a fost dată pe 
mina unor cirpaci ?

2. De ce clădirea cămi
nului cultural a început 
să se deterioreze căzind in 
timpul spectacolelor bu
căți mari de plafon 2

3. De ce se intirzie re

ajutorul consiliului popu
lar județean care, prin 
scrisoarea 73082, dosar 
l-B 25. ne zice că in ziua 
de 30 octombrie Căminul 
cultural va fi redat in fo
losință

Ați fost ieri la cămin '! 
cum a fost ?

vasluiul, 
de pe „machetă" 

începe să prindă viață
Cu aproximativ un an în urmă, 

într-un articol publicat in ziarul 
nostru, se preciza, între altele: 
„Orașul Vaslui se găsește în 
faza de început a sistematizării", 
într-adevăr, pe atunci centrul 
civic și noile cartiere puteau fi 
văzute practic doar pe machete. 
Clădirile vechi, insalubre, din 
fosta piață centrală se demolau; 
excavatoarele îndepărtau pă- 
mîntul de pe locurile în care 
urmau să fie turnate fundațiile 
noilor construcții. A trecut de 
atunci doar un an — zile și nopți 
de muncă pentru constructori. 
Au fost turnați mii de metri 
cubi de beton, au fost puse în 
operă milioane de cărămizi ; au 
fost începute instalațiile de apă, 
termice, pentru telefonie, elec
trice. Și iată că acum orice ce
tățean ori vizitator al Vasluiului 
își poa'te da lesne seama, „pe 
viu", că orașul de pe machetă 
începe să capete viață.

Sediul politico-administrativ al 
orașului, format din cinci niveluri 
și parter — sinteză arhitecturală 
reușită între tradițional și mo
dern — a fost terminat. Alte e- 
dificii — sediul poștei și teleco
municațiilor, un masiv complex 
meșteșugăresc cu 4 etaje si par
ter. cinematograful cu 500 de 
locuri, un bloc cu 59 de aparta
mente, cu magazine la parter 
— au fost date și ele în folosin
ță; Sînt în faza ultimelor finisări 
Casa de cultură a sindicatelor, 
hotelul turistic cu 7 niveluri care 
vor închide, pe trei laturi, îm
preună cu celelalte edificii, pia
ța civică a orașului. Spre sud va 
fi lăsată o deschidere largă că
tre viitorul parc sportiv, în pre
zent în" curs de amenajare. 
Blocurile de locuințe care între
gesc ansamblul sînt prevăzute, la 
parter, cu magazine și unități de 
deservire — ceea ce le conferă 
un plus de funcționalitate. Si
lueta unui bloc-turn cu 10 ni
veluri și parter, a cărui fundație 
se execută acum, va completa 
organic ansamblul. Pentru evi
tarea monotoniei, dar și pentru 
a valorifica terenul ușor încli
nat, blocurile, celelalte clădiri 
sînt dispuse în trepte, creîn- 
du-se o varietate de linii arhi
tecturale, iar căile pietonale de 
legătură sînt executate, de ase
menea, în trepte.

Verdeața ce va mărgini aleile, 
arborii ornamentali, cele trei 
fîntîni arteziene (una aflată în 
curs de finisare), pavarea cu 
marmură a pieței, a trotuarelor 
principale vor completa ținuta 
urbană a centrului. Piața civică, 
cu o suprafață de peste 10 000 
mp, în prezent betonată în între
gime, va fi acoperită cu dale de 
marmură albă și brună ; în cen
tru, statuia lui Stefan cel Mare 
(înaltă de circa 5 metri, pe un 
soclu de doi metri) va domina, 
nu peste mult timp, întreaga 
piață.

...Așadar, după numai un an„ 
.multe din ideile și proiectele din 
machetele și studiile de siste
matizare au devenit realitate. 
După cum afirmă oficialitățile 
locale, ansamblul centrului civic 
va fi încheiat la jumătatea anu
lui ce vine. Va urma apoi o nouă 
etapă în viața acestui multisecu
lar oraș. Alte machete și studii 
vor căpăta viață prin munca lo
cuitorilor orașului.

Vaslle IANCU 
corespondentul „Scînteii*

-------------------------------------- 'l

aO și răspunsuri 
DESPRE CINCINAL

în ce direcție se vor dezvolta 
cadrul și baza materială 

a ocrotirii sănătății ?
Ansamblul obiectivelor cuprinse in actualul cincinal, privind dez

voltarea economică și socială a țării noastre, are ca scop final bună
starea și fericirea omului, pe toate planurile, inclusiv în domeniul 
sănătății publice. Se demonstrează astfel — o dată în plus — CĂ 
ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI SE DATO- 
REȘTfi, IN PRIMUL RIND, PROGRESULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL AL 
ȚARII, CA PROMOVAREA CONCEPȚIEI PREVENTIVE IN OCRO
TIREA SĂNĂTĂȚII NU SE POATE REALIZA DECIT PE FUNDA
MENTUL UNOR MASURI LUATE DE STAT CU UN CARACTER 
LARG PROFILACTIC. Extinderea impetuoasă a capacităților de pro
ducție in întreprinderi noi și moderne, crearea unui milion de noi locuri 
de muncă, construirea a 522 mii apartamente noi, mărirea rețelei de 
distribuire a apei potabile cu circa 1 900 km și a rețelei de canalizare 
cu 1 240 km, dezvoltarea și diversificarea producției bunurilor de con
sum și a volumului serviciilor prestate populației, a învățămintului de 
toate gradele, a artei și culturii constituie elemente de fond ale politicii 
partidului și statului nostru ce se vor răsfrînge direct. în mod pozitiv, 
asupra stării dc sănătate a populației, înțeleasă tridimensional, ca o 
bunăstare fizică, psihică și socială.

In vederea satisfacerii în măsură mai mare a solicitărilor popu
lației in acest domeniu, îmbunătățirii calității asistenței medicale, mo
dernizării și perfecționării sistemului nostru de ocrotire a sănătății, 
prevederile actualului cincinal au o însemnătate deosebită. VA CREȘTE 
CAPACITATEA SPITALELOR CU 20.8 MII PATURI ÎN CONSTRUCȚII 
NOI, SE VOR CONSTRUI 37 DE POLICLINICI, CENTRE STOMA
TOLOGICE NOI CU 340 DE CABINETE, DISPENSARE, FARMACII 
ȘI ALTE TIPURI DE UNITĂȚI DOTATE CU ECHIPAMENT MODERN. 
Pentru îmbunătățirea calității asistenței medicale și asigurarea promp
titudinii acesteia, dezvoltarea rețelei sanitare se va face echilibrat pe 
Întreg cuprinsul țării, după un plan general de ierarhizare a institu
țiilor medicale, in funcție de sarcinile fiecărei unități, Ia fiecare eșalon 
teritorial : comună, oraș, județ, centru universitar. Toate județele vor 
fi arondate centrelor universitare în vederea asigurării unei asistențe 
medicale de înaltă calificare în cazurile ce nu se pot rezolva pe plan lo
cal. Totodată, profesorii, conferențiarii și celelalte cadre didactice uni
versitare, pe baza unui program stabilit, vor efectua consultații medicale 
în policlinicile din municipiul respectiv și se vor deplasa periodic la 
nivelul spitalelor de la reședința județelor arondate, pentru a sprijini 
rezolvarea unor cazuri mai dificile și pentru îndrumare tehnică. Con
comitent, SE VA DEZVOLTA ASISTENȚA MEDICALA DE ÎNALTA 
SPECIALITATE prin construirea unor spitale noi de neurochirurgie, he
matologie, gastroenterologie, recuperare auditivă, recuperare medicală a 
invalizilor și deficienților. Darea în folosință a noilor spitale generale va 
permite reprofilarea paturilor din vechile unități pentru îngrijirea bol
navilor ce necesită o spitalizare de durată mai lungă. In vederea reali
zării programului de ocrotire și asistență medicală a mamei și copilului, 
se va construi un important centru materno-infantil. CAPACITATEA 
CRESELOR VA CREȘTE DE PESTE 3 ORI, A.TUNGINDU-SE, LA 
SFIRȘITUL CINCINALULUI. LA CIRCA 100 000 LOCURI : SE VOR 
DA IN FOLOSINȚĂ 1 200 PATURI IN LEAGĂNE DE COPII.

In actualul cincinal vor crește și resursele umane puse la dis
poziția sectorului sanitar : acesta va primi circa 8 000 DE MEDICI 
ȘI FARMACIȘTI ȘI CIRCA 32 000 CADRE MEDII ȘI AUXILIARE 
SANITARE. Ca urmare, se va putea repartiza personalul necesar unită
ților noi și se va consolida asigurarea cu cadre mcdico-sanitare a unor 
unități și zone mai slab încadrate pină acum. O atenție cu totul 
deosebită se va acorda perfecționării continue a pregătirii personalului 
medical, pe baza măsurilor aprobate de Comitetul Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român. De asemenea, se vor 
depune toate eforturile pentru educarea personalului sanitar, pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste, respectarea riguroasă a normelor eticii 
și echității socialiste. Pentru cunoașterea părerii populației din teri
toriu în ceea ce privește serviciile prestate, se vor organiza întîlniri 
periodice ale conducerii spitalelor cu reprezentanți ai cetățenilor și 
ai organizațiilor obștești.

Măsurile economice, sociale și culturale, prevăzute a se lua în 
actualul cincinal, extinderea și perfecționarea, bazei materiale si de 
cadre a ocrotirii sănătății, vor permite TRADUCEREA IN VIAȚA A 
PROGRAMELOR PRIORITARE, PE TERMEN LUNG, ÎNTOCMITE 
DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, pentru îmbunătățirea ocrotirii sănă
tății muncitorilor din întreprinderi, prevenirea și asistența medicală a 
bolilor cardiovasculare, a cancerului și a bolilor psihice, depistarea 
factorilor de risc pentru sănătate, ce se datoresc poluării mediului în
conjurător și urmărirea eliminării sau neutralizării acestora, îm
bunătățirea asistenței stomatologice ș.a. Cincinalul creează cadrul ne
cesar pentru angajarea și cooperarea tuturor forțelor societății în asi
gurarea sănătății publice, considerind ocrotirea sănătății ca o problemă 
a întregii colectivități. ’■»

Dr. Dan ENACHESCU

y

ESTE ÎNCĂ INCOMPLET „TACÎMUL
NOILOR CANTINE-RESTAURANT

A trecut mai bine de-o jumătate 
de an de la apariția legii care re
glementează înființarea cantinelor- 
restaurant in întreprinderi. In a- 
cest interval de timp, ziarul nostru 
a publicat cîteva articole în care 
era semnalată încetineala cu care 
demarează organizarea unităților 
respective în anumite localități și 
întreprinderi din țară. în ’ce stadiu 
se află. în momentul de față, apli
carea acestei importante legi ?

Din datele centralizate Ia Minis
terul Comerțului Interior rezultă că, 
în activitatea cantinelor-restaurant, 
organizate in conformitate cu pre
vederile acestei legi, s-au înregis
trat îmbunătățiri vizibile, atit în ca
litatea și varietatea meniurilor, cît 
și în buna lor gospodărire și func
ționare. Acest progres se reflectă 
în creșterea cu aproximativ 34 la 
sută a numărului de abonați. în 
unele întreprinderi, această creș
tere a fost de-a dreptul spectacu
loasă : la cantina-restaurant a u- 
zinelor „Steagul roșu", de pildă, 
numărul abonaților a crescut cu 
peste 91 la sută, la fabrica „Steaua 
roșie” Sibiu — cu 113 la sută etc. 
Un fapt notabil : la unele cantine- 
restaurant se servesc, în afară de 
meniurile fixe, sortimente sau me
niuri la alegere, ceea ce contribuie 
Ia satisfacerea mai completă a pre
ferințelor celor abonați. O serie de 
întreprinderi — U.T. Arad, Alumi- 
na-Oradea, C.I.L. Pipera-București 
și altele, care au un număr mare 
de salariați tineri, nefamiliști — 
oferă meniuri complete, formate 
din micul dejun, prînz și cină. 
Unele comitete de cantină, deose
bit de active, au organizat și ser
virea unor preparate și semi- 
preparate pentru acasă (F.C.T.B.. 
UREMOAS ș.a.).

în. mod normal, aceste rezultate 
ar fi trebuit să stimuleze înființa
rea unor asemenea unități și în alte 
întreprinderi. Dar conducerile unor 
mari unități industriale, unele cu 
mii de salariați, tărăgănează la in
finit aplicarea legii. Mai sînt și 
acum numeroase întreprinderi din 
subordinea Ministerelor industriei 
construcțiilor de mașini, industriei 
chimice, industriei. ușoare (spațiul 
nu ne îngăduie să le cităm pe 
toate) ale căror cantine continuă 
să funcționeze după vechile prin
cipii, depășite de cerințe și de 
posibilitățile actuale. Se invocă 
tot felul de motive, argumen
tul cei mai uzitat fiind acela că 
alimentația publică (cu resursele ei 
de aprovizionare și experiență a- 
cumulată prin organizarea a sute 
de asemenea unități) nu ar fi. chi
purile, la fel de capabilă ca actualii 
administratori ai cantinelor !

Am vizitat, deunăzi, cantina uzi
nei „Autobuzul" din Capitală, care 
continuă să funcționeze după ve
chiul sistem. Era ora de vîrf — ora 
15. La ghișeul unde abonaților li se 
serveau preparatele era o înghesu
ială strașnică. Oferta — două meniuri 
„cînd mai bune, cînd mai rele", 
după cum ne declara unul dintre 
abonați. Directorul administrativ 
al uzinei, Nicolae Ungureanu, ne 
informează că s-au întocmit for
mele ca de la 1 decembrie cantina, 
să fie reorganizată pe baze noi :

— Ne-am ținut noi cît ne-am

0 lege revendică 
atenția ce se cuvine 

LEGII

ținut (tari pe poziție n.a.), dar nu 
mai merge. Trebuie să ne încadrăm 
în lege.

Sînt destul de numeroase și ca
zurile cînd, reorganizate fiind, can- 
tinele-restaurant nu au marcat 
perfecționări reale ale sistemului 
de servire. Lucrurile s-au împotmo
lit din lipsa sprijinului pe care con
ducerile întreprinderilor trebuiau 
să-1 acorde. Să luăm un exemplu : 
cantina-restaurant a fabricii de în
călțăminte „Progresul" din Capitală.

într-o clădire bună, care oferă 
condiții corespunzătoare pentru ser
virea mesei, am găsit cam multă 
dezordine. Multe probleme de or
din gospodăresc rămîn nerezolvate. 
Am aflat cu acest prilej că legă
tura cu conducerea fabricii (aflată 
la o sută de metri depărtare) se 
face prin... registratură ! S-au stri
cat agregatele frigorifice (3 din 5) 
și alimentele sînt amenințate de 
alterare, s-au adunat ambalaje — 
sticle, lăzi etc. în valoare de peste 
30 000 lei din cauză că serviciul 
transporturilor nu trimite mașini ? 
Ei bine. în locul unei intervenții di
recte. al unei conlucrări strînse cu 
direcția fabricii, este declanșat un 
complicat mecanism birocratic.

Nepăsarea față de activitatea can
tinei ne-a fost semnalată și in unele 
întreprinderi din județele Vilcea, 
Cluj, Argeș, Bihor și altele. La 
cantinele-restaurant de la I. F. Bre- 
zoi și la „Vilceana", de pildă, s-a 
introdus autoservirea, dar, din lipsa 
tăvilor, consumatorii se plimbă de 
la ghișeu la masă cu fiecare far

furie în parte. La „Porțelanul" Cluj, 
cantinei îi lipsește... vesela. Se mai 
semnalează, de asemenea, carențe 
nepermise de aprovizionare : s-a 
intîmplat, Ia întreprinderile vîlcene 
ditate, ca la ora mesei să lipsească 
chiar plinea.

Fără a absolvi comerțul de răs
punderea mare pe care o are față 
de buna servire a salariaților prin 
cantinele-restaurant, trebuie să re
cunoaștem, totuși, că oricîte eforturi 
ar face organele comerciale pentru 
aprovizionarea prioritară a acestor 
unități, pentru instruirea personalu
lui, fără sprijinul conducerii între
prinderilor respective lucrurile nu 
vor progresa în sensul dorit.

— Colaborarea cu conducerile în
treprinderilor este determinantă 
pentru reușita acțiunii, își spunea 
deunăzi părerea tovarășul loan Bo- 
docan. director adjunct al Direcției 
comerciale județene Cluj. Acolo 
unde acest lucru s-a realizat, am 
primit de la abonații cantinelor- 
restaurant numai mulțumiri. Exis
tă, din păcate, întreprinderi unde 
conducerea a răsuflat ușurată cînd 
cantina a trecut Ia comerț, consi
derind că de acum încolo nu mai 
are nici un amestec și nici o obli
gație față de salariați.

Toate ezitările în înființarea și 
dezvoltarea rețelei de cantine- 
restaurant sînt în contradicție cu 
legea și în același timp cu inte
resul crescînd al publicului față 
de acest gen de unități de ali
mentație publică. „Ceea ce s-a 
realizat pînă în prezent, remar
ca pe bună dreptate tovarășul 
Teodor Poputa, directorul" coordo
nator al I.A.P. „Someșul" din Cluj, 
poate fi considerat doar un început, 
cerințele și posibilitățile fiind cu 
mult mai mari. La noi, în centrul 
orașului, unde se află majoritatea 
instituțiilor județene, sînt mii de 
salariați care solicită înființarea 
unei cantine-restaurant. Nici marile 
cartiere industriale nu sînt încă a- 
coperite, din acest punct de vedere".

Există, desigur. în toate orașele, 
posibilități neexplorate care pot fi 
luate în discuție, pentru a pune la 
dispoziția salariaților, din toate 
întreprinderile, cantine-restaurant 
bine organizate. Toate aceste posi
bilități vor rămine însă în stare 
latentă dacă nu se vor găsi și mij
loacele concrete de transferare a 
lor pe tărîmul practicii. Comitetelor 
executive ale consiliilor populare, 
conducerilor de întreprinderi și ins
tituții, organelor comerciale le revi
ne misiunea de a valorifica aceste 
posibilități, în folosul cetățenilor, al 
oamenilor muncii.

Rodica ȘERBAN
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cimp“. Asemenea situații pot fi întîlnite și în alte locuri. 
După cum. ne spunea ing. D. Popescu, directorul S.M.A. 
Putineiu, in cooperativele agricole Cringul, Băduleasa, 
Dracea și Putineiu, deservite de această stațiune, mai sint 
de arat 3 000 ha, dar dintre acestea doar 250 ha sînt 
eliberate.

O situație identică se întâlnește și în județul Ialomița, 
unde, așa cum arătam, mai sint de arat 118 250 hectare. 
In cazul cooperativelor agricole, s-a calculat că lucrarea 
va putea fi încheiată in 11 zile, revenind 36 hectare pe 
tractor. De altfel, pentru intensificarea arăturilor, după 
cum ne-a declarat ing. Ion Cristea, directorul general al 
direcției generale agricole, s-au luat măsuri ca numărul 
de tractoare repartizate la arături să fie suplimentat cu 
încă 500, care vor fi scoase de la alte lucrări și trimise 
in unitățile rămase în urmă. Numai că și aici oricîte trac- 
'toare ar fi, ele se opresc neputincioase in fața cocenilor 
de porumb. La cooperativa agricolă. Andrășești, din cele 
aproape 1 200 ha au fost arate doar 740 ha. Motivul, așa 
după cum se va vedea, nu constă in insuficiența tractoa
relor, ci în faptul că mai sint de'dliberat'de coceni încă- 
400 ha, ceea ce reprezintă aproape întreaga suprafață 
rămasă de arat. Tocmai din această cauză viteza de lucru 
zilnică este foarte redusă. De exemplu, în ziua de 17 no
iembrie s-au arat numai 30 ha. în acest caz, directorul 
S.M.A. Andrășești, Dumitru Ene, s-a văzut nevoit să re
partizeze tractoarele disponibile altor cooperative.

Ritmul în care se desfășoară activitatea de eliberare a 
terenului creează, așadar, serioase greutăți la executarea 
arăturilor. Această situație trebuie urgent remediată în
trucât consecințele pe care le va avea neexecutarea aces
tei lucrări asupra producțiilor din anul viitor se vor răs- 
fringe în mod direct, și în 1972, asupra intereselor fiecărei 
cooperative, ale fiecărui membru cooperator în parte. 
Starea de lucruri la care ne referim justifică aprecierea 
că munca politică a organizațiilor de. partid din unele 
cooperative este nesatisfăcătoare. Trebuie să fie clar pen
tru întreaga masă de cooperatori că minusurile înregis
trate la unele culturi în acest an nu vor putea fi evitate 
în viitor decît printr-o muncă asiduă, făcută la timpul po
trivit. Experiența a demonstrat că o importanță covîrși- 
toare în mobilizarea oamenilor o are exemplul personal 
al comuniștilor, al birourilor organizațiilor de partid și 
consiliilor de conducere, ai căror membri trebuie să fie 
primii la cîmp, mereu în fruntea masei de cooperatori.

Pentru a pune o temelie puternică viitoarei recolte, este 
necesar ca organele de partid și agricole să sprijine între
prinderile agricole de stat și cooperativele agricole, ca 
acestea să execute arături de toamnă pe toate suprafe
țele. îndeosebi se cer întreprinse acțiuni de masă pentru 
eliberarea terenurilor astfel ca tractoarele să fie folosite 
din plin. Toate suprafețele destinate însămînțărilor de 
primăvară să fie arate în întregime acum, în toamnă.

In trei trimestre din acest an, pe 
' ansamblul unităților Ministerului 
Construcțiilor Industriale și într-o 
serie de organizații județene de 
construcții-montaj, planul de benefi
cii a fost depășit ; în alte unități de 
construcții-montaj, pierderile plani
ficate au fost diminuate cu mai 
multe milioane lei. Fără a insista 
asupra modalităților prin care s-ă ac
ționat și se acționează pentru obți
nerea acestor bune rezultate, faptele 
în sine dovedesc că activitatea de 
construcții-montaj poate fi pe deplin 
eficientă, ca oricare alta. Precizarea 
este necesară deoarece, în unele în
treprinderi de construcții-montaj, s-a 
acreditat ideea că pierderile finan
ciare sînt de neinlăturat. „Doar se 
știe că prețurile de deviz — în raport 
de care beneficiarii plătesc lucrările 
executate — sînt mai mici decît cos
turile efective" — 
încearcă să justi
fice anumite con
duceri de între
prinderi pierderi
le de milioane de 
lei pe care le în
registrează. Sub 
acest fals argu
ment lucrurile își 
urmează cursul : 
în acest an, 5 u- 
nități din subor- 
dinea Ministeru
lui Construcțiilor 
Industriale și 23 
întreprinderi 
dețene de 
strucții au 
semnat 
de i 
oane 
plan.

Problema 
buie pusă 
chis : 
financiare își au 
sursa în cu totul 
altă pante decît în vreo anomalie mssasrarasassraOT 
a prețurilor de 
deviz ; ele sint generate, cu deose
bire, de neajunsurile ce mai per
sistă- pe o seamă de șantiere. Reali
tatea atestă că aria de răspîndire a 
acestor neajunsuri este foarte întin
să, de la gospodărirea materialelor, 
utilizarea nerațională a forței de 
muncă și a utilajelor și pînă la fi
nisarea lucrărilor executate.

...De curînd, am fost pe șantierul 
bazei de aprovizionare a Trustului 
de construcții industriale din Bucu
rești, care este și constructorul aces
tui obiectiv. Cum sînt păstrate aici 
materialele ? Lingă rampa de des
cărcare, sub cerul liber o grămadă 
— în cel mai concret înțeles al cu- 
vîntului — de prefabricate, unele 
sparte.

— Le-am primit... într-o joi — ne-a 
explicat tov. Marin Vlad, șef de lot. 
Nimeni nu știe ce-i cu ele.

Nimeni nu se interesează de soarta 
acestor materiale. Alte prefabricate 
erau răsturnate de-a lungul căilor de 
acces, sau aruncate claie peste gră
madă și acoperite cu pămînt — 
unele chiar în ușa pavilionului admi
nistrativ al șantierului. Dar într-o 
stare asemănătoare se află nu numai 
prefabricatele. Același „tratament" 
se aplică și altor materiale — tuburi 
din beton, cărămizi, sîrmă din oțel, 
cantități importante fiind lăsate la 
voia întîmplării, pe cîmpul pe care 
este amplasat șantierul.

...Am vizitat și șantierul grupului 
școlar de construcții — liceu, can
tină, cămin, atelier-școală, sală de 
sport — unde, de asemenea, con
structor și beneficiar este Trustul de 
construcții industriale din București. 
Aici, lucrările intraseră în faza fi
nală. Probabil că „febra finisajelor" 
era cauza dezinteresului față de ma
terialele rămase pe șantier. în mai 
multe locuri, cărămizi, conducte, alte 
materiale de construcții stăteau arun
cate vraiște. Șeful lotului ne spu
nea : „Acum nu mai avem nevoie de 
materiale". Dar oare aceasta justifică 
risipa celor care nu au fost folo
site ?

Asemenea imagini au devenit... ca
racteristice și șantierelor 3 Cîmpu- 
lung Muscel și 5-Călărași, ale Trus
tului de construcții 
Pitești și multor 
prinderilor județene 
Indiscutabil, aceste

ju- 
con- 
con- 

pierderi 
multe 

lei
mili-
peste
tre- 
des- 

pierderile

(Urmare din pag. I)

cabinetul tehnic. „Mi s-a 
spus să mai construiesc 
cîteva dispozitive și am 
mai făcut încă patru — ne 
spune tovarășul Cornea — 
dar nici pînă în prezent 
nu am primit un răspuns 
la dosarul înaintat”. A- 
bia recent, după mai bine 
de un an și în urma inter
venției ziarului nostru, 
Combinatul cărbunelui Tg. 
Jiu a trimis omului răspun
sul atît de mult așteptat, 
anunțîndu-1 că inovația a 
fost acceptată și în conse
cință va primi recompensa 
ce i se cuvine legal. Prin 
urmare, cazul e rezolvat. 
Rămîn însă concluziile. 
Vasăzică, un om, la îndem
nul conștiinței sale, aduce 
perfecționări procesului de 
producție ; realizează cu 
trudă și în orele sale li
bere o inovație, iar între
prinderea, în loc să-1 ono
reze cu promptitudine, îl a- 
mină la infinit. Potrivit re
lațiilor noi statornicite și a 
legislației societății noas
tre,. nu omul trebuie „să 
se bată" pentru un drept al 
său, ci întreprinderea este 
aceea care ia inițiativa în 
a i-1 acorda. Problema este 
și mai stringentă atunci 
cînd e vorba de oameni cu 
un real și verificat potențial 
de inteligență creativă teh
nică — inventatori, inova
tori și raționalizatori. Dacă 
în procesul producției sta
rea de spirit bună influen
țează pozitiv rezultatele 
muncii, atunci înțelege ori
cine cit de hotărîtor este, 
pentru orice activitate de 
creație, sprijinul, stimulen
tul moral, măcar de-ar fi 
doar o simplă manifestare 
de interes, Orice manifes
tare de indiferență, de des
considerare a căutărilor 
novatoare poate duce la 
pierderi Ireparabile pentru 
societate. Facem dovada în 
cele ce urmează.

Din procesul de produc
ție al Uzinei metalurgice 
din Iași rezultă anual a- 
proximativ o mie de tone

strează indolență față de avutul ob
ștesc. Iar consecințele unei atari ne
socotiri a normelor de bună conser
vare și manipulare a materialelor de 
construcții — indiferent că este 
vorba de ciment, cărămizi, prefabri
cate, tuburi etc — nu sînt greu de 
desprins. Materialele irosite încarcă 
nejustificat costurile de producție. 
Nu întîmpiător în acest an, la Trus
tul de construcții industriale di.n Pi
tești, în pofida rezultatelor bune ob
ținute pe ansamblu, cheltuielile cu 
materialele au fost depășite față de 
deviz cu aproape o jumătate milion 
lei, iar în șapte organizații județene 
de construcții, consumurile efective 
au fost mai mari cu circa un milion 
lei decit cele normate.

Desigur, nu sintem exagerați, șan
tierul nu poate fi farmacie. Dar de 
aici și pînă la a arunca și a uita sub

zătoare a lucrărilor executate, opera
țiile făcute și materialele consumate 
in plus neevidențiindu-se separat au 
fost incluse integral în costurile de 
producție. Tov. Gheorghc Stănescu, 
directorul economic al trustului pi- 
teștean, a argumentat că... „remedie
rile s-au făcut la lucrările preluate 
de la o altă întreprindere de con
strucții, azi desființată". Chiar așa 
privind problema, este inacceptabilă 
incărcarea cheltuielilor de producție 
cu valoarea remedierilor și refaceri
lor lucrărilor executate la un nivel 
calitativ necorespunzător. Reorgani
zarea unei întreprinderi nu înseamnă 
nicidecum și „ștergerea cu buretele" 
a gravelor neglijențe ce s-au mani
festat înaintea momentului comasării. 
E un adevăr ce ține de A.B.C.-ul 
gestiunii -economice, dar pe care fac
torii de răspundere din unele orga-
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industriale din 
șantiere ale între- 

de construcții, 
fapte demon-

cerul liber, în ploaie, cantități im
portante de cărămizi, ciment, var 
și alte materiale este o distan
ță mare. Nu-i totul să con
struiești, să înalți o fabrică nouă, un 
spital nou sau un bloc nou de locu
ințe. întrebarea pe care trebuie să 
și-o pună constructorii, indiferent de 
funcția pe care o au, este cit chel
tuim, ce cantitate de materiale folo
sim pentru construcția fiecăruia din 
aceste obiective. Ei trebuie să înțe
leagă că, alături de alți factori, poar
tă o mare răspundere pentru chel
tuirea mijloacelor sporite pe care 
statul le alocă an de an pentru dez
voltarea continuă a societății noastre 
și, de aceea, trebuie să fie intransi
genți față de orice act de risipă.

Spunem aceasta, pentru că risipa 
apare pe șantiere sub cele mai dife
rite ipostaze. Cum pot explica, bu
năoară, factorii de răspundere de pe 
șantierele din Oradea și Cluj, ale 
Trustului de construcții industriale 
din Cluj, cei de la șantierul Someș- 
Tarnița, ca și de la depozitul central 
Lotru — ambele aparținînd- între- -totul era realizarea planului de pro- 
prinderii de construcții hidrotehnice ' "
din București — faptul că din 48 va
goane cu ciment ce fuseseră descăr
cate la șantierele respective, orga
nele de specialitate ale Băncii de In
vestiții au mai adunat 33 tone ci
ment ? Ce justificări ar putea aduce 
conducătorii Grupului de șantiere de 
la Turnu-Severin al Trustului de 
construcții industriale din Craiova, 
care au depozitat 52 tone ciment in
tr-o magazie cu pereții sparți, gea
muri lipsă, într-un amestec de paie, 
resturi de lemne și alte materiale ? 
Și toate acestea, de reținut, în con
dițiile în care, pe multe șantiere, 
cantitățile de ciment nu au fost întot
deauna îndestulătoare...

Risipa materialelor (și a forței de 
muncă) și, ca urmare, majorarea cos
turilor de producție sînt generate de 
volumul mare de remedieri și refa
ceri ale unor lucrări prost execu
tate. Pe o serie de șantiere ale Trus
tului de construcții industriale din 
Pitești, organele Băncii de Investi
ții au constatat că la multe lucrări 
de remedieri și refaceri nu s-au eva
luat cheltuielile suplimentare, iar a- 
colo unde această evaluare s-a făcut, 
nu s-au precizat nici cauzele, nici 
vinovății pentru calitatea necorespun

nizații de construcții-montaj par să-l 
fi uitat. Consecința precisă a a- 
cestei „amnezii" inexplicabile este 
majorarea costurilor de producție, 
mărirea decalajului dintre acestea și 
mult invocatele prețuri de deviz.

Dar nu numai pe calea remedieri
lor se irosește în van forța de mun
că, se umflă artificial cheltuielile la 
capitolul de manoperă. în acest an, 
în opt întreprinderi județene de con
strucții-montaj, numărul mediu pla
nificat de muncitori a fost depășit cu 
2 200 salariați. ~ 
situații nu este 
condițiile unei 
punzătoare a 
productivitatea 
derile respective a oscilat între 81 și 
96,5 la sută față de indicele pla
nificat. Or, cum planul de pro
ducție trebuia îndeplinit, s-a recurs 
la cel mai facil mijloc prin care se 
poate atinge acest scop — angajarea 
suplimentară de muncitori. Faptele 
dovedesc că nu s-a mai ținut seama 
că aceasta a dus la cheltuieli în plus ;

Explicația unei atari 
greu de depistat : în 
organizări necores- 

lucrului pe șantiere, 
muncii în întreprin-

ducție — cu orice preț. în cazul ce
lor opt unități economice, acest preț 
a însumat 9,4 milioane lei, cheltuiți 
în plus.

Este semnificativ că pierderile cele 
mai mari le înregistrează tocmai a- 
cele întreprinderi județene de con
strucții care folosesc soluții tehnolo
gice, învechite, cu productivitate 
mică. Nu dispun ele de baza tehnică 
și materială care să Ie permită apela
rea la procedee tehnologice moderne?

— Nici vorbă — ne-a explicat ing. 
Constantin Gh. Guțu, director în Co
mitetul de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală. Fiecărei orga
nizații județene de construcții i s-au 
pus la dispoziție fonduri de investiții 
pentru construirea de poligoane de 
prefabricate, achiziționarea de utilaje 
etc. Unele unități — bunăoară ceie 
din județele Ialomița, Teleorman, Să
laj, Botoșani — preferă însă să lu
creze după metode perimate. în a- 
ceste condiții, întreprinderea de con
strucții din județul Ialomița — pen
tru a da numai un exemplu — pierde 
sistematic peste 270 lei Ia fiecare 1 000 
lei producție realjzată.

An de an gradul de dotare tehnică 
a fiecărei întreprinderi de construc"- 
ții-montaj a crescut considerabil.

Betoniere, macarale, buldozere, scre- 
pere, mijloace de transport au com
pletat „zestrea" tehnică a șantierelor, 
ușurînd munca, făcînd-o mai pro
ductivă. Paradoxal este faptul că 
într-o seamă de organizații de con
strucții, în timp ce numărul utila
jelor a crescut, producția realizată la 
1 000 lei fonduri fixe a scăzut. De pil
dă, la întreprinderea de construcții 
din județul Harghita, în timp ce in
dicele de dotare la 1 000 lei producție 
a crescut în acest an față de 1970 cu
147.1 la sută, producția realizată la 
1 000 lei fonduri fixe a scăzut cu
35.1 la sută. Aceeași „evoluție nefi
rească" înregistrează și întreprinde
rile de construcții din județele Ialo
mița și Argeș. Lucrurile par de 
neînțeles, dar numai la prima ve
dere. Adîncind analiza, se constată 
că acest parc considerabil de uti

laje nu este folo
sit în întregime, 
că unele meca
nisme grele de 
construcții se uti
lizează la lucrări 
mărunte; stagnă
rile dețin ponderi 
tot mai mari din 
timpul de lucru. 
Evident, defici
ențele din pro
ducție se reflectă 
cu exactitate in 
rezultatele finan
ciare : cu 4,6 mi
lioane lei au fost 
mai mari cheltu
ielile de produc
ție înregistrate 
de cele opt în
treprinderi jude
țene de construc
ții, datorită fap
tului că 769 uti
laje grele din do
tarea lor au fost 
folosite numai în 
proporție de 80 la 
sută din progra
mul normal de lu

cru. Desigur, majorarea cheltuielilor 
întreprinderilor de construcții-montaj 
este condiționată și de alte cauze : 
dispersarea capacităților de producție 
pe un număr prea mare de obiecti
ve, cu valori reduse — din care 
cauză urmărirea costurilor se face 
greoi — depășirea în frecvente cazuri 
a duratei normate de execuție. Este 
vorba de carențe pur organizatorice, 
strict dependente de modul de acțiu
ne al specialiștilor, al fiecărui mun
citor de pe șantier. Recunoscînd acest 
adevăr, in cele mai multe întreprin
deri de construcții-montaj s-au în
tocmit planuri de rentabilizare. Ade
seori însă măsurile au rămas pe hir- 
tie, iar pierderile au persistat. în 
alte organizații de construcții — cele 
din județele Arad, Brăila, Dolj, Ialo
mița, Sălaj — s-a renunțat să se mai 
elaboreze chiar și elementele grafice 
de recuperare a pierderilor peste plan 
înregistrate în acest an.

Nu problema planurilor de măsuri 
o punem acum, ci a rentabilizării 
efective și imediate a tuturor orga
nizațiilor de construcții-montaj. Este 
o sarcină de o deosebită acuitate, 
trasată de conducerea de partid, care 
va trebui îndeplinită ‘ ’ 
fiecare 
montaj, 
rile din 
montaj 
chidate.
tuarea ideii, denotând o gravă lipsă 
de răspundere, că resursele statului 
ar fi inepuizabile. Dimpotrivă, e 
vorba de resurse bine dimensio
nate, aflate într-un perfect echili
bru cu necesitățile. In aceste condi
ții, este evident că lipsa de spirit 
gospodăresc în folosirea fondurilor 
statului, care se manifestă pe unele 
șantiere, nu mai poate fi în nici un 
caz tolerată. Există o singură cale 
certă de eliminare a deficitului fi
nancial- : acolo unde din cauza negli
jenței sau a nepriceperii pierderile 
persistă, ele nu trebuie în nici un 
caz suportate de stat, ci de cei ce se 
fac direct răspunzători de prolifera
rea risipei. Aceștia trebuie să fie 
puși să plătească pină la ultimul 
leu . pentru pagubele pricinuite. Așa 
este drept, pentru că prin nepăsarea 
lor lovesc în interesele colectivității 
noastre socialiste.

Dan MATEESCU

în tocmai în 
întreprindere de construcții- 
pe fiecare șantier. Pierde- 
activitatea de construcții- 
pot fi și trebuie să fie li- 
Nu trebuie admisă perpe-

CONTRASTE
Hai la stropit, 

cu „mielu gras" 
in spate

din 
au 
vi- 

o 
proble.mă de rezolvat. 
Este vorba de o pro
blemă care le-a dat 
multă bătaie de cap în 
timpul lucrărilor în vii 
și anume la stropit. De 
ani și ani de zile s-a 
folosit o pompă d‘e 
spate de tip „Vermo- 
rel". Pentru a se eco
nomisi arama, la între
prinderea de industrie 
locală Buzău au fost 
produse pompe de 
stropit via confecțio
nate din material plas
tic denumite A.S.—16. 
Ideea a fost bună, 
numai că s-a înfăptuit 
rău. în plin sezon de 
stropit pompele au în
ceput să se defecteze. 
Bilele din cauciuc care 
îndeplineau rolul de 
supapă n-au rezistat 
soluției, degradîndu-se. 
Pentru gresarea pisto
nului era nevoie de 
seu, ceea ce i-a făcut 
pe podgoreni să spună 
că trebuie să plece la 
stropit nu numai cu

A ruginit frunza 
vii și rîndunelele 
plecat, dar pentru 
ticultori a rămas

pompa pe umeri, ci și 
cu oaia în spinare. Vă- 
zîndu-se defecțiunile, 
s-a hotărît înlocuirea 
bilelor de cauciuc cu 
altele din oțel. în une
le unități agricole s-a 
făcut acest lucru, dar 
în altele nu. Așa se 
face că la ora actuală 
există sute, dacă nu 
chiar mii de A.S.—16 
defecte. Să zicem că 
bilele și alte piese ar 
putea fi înlocuite, ceea 
ce ar trebui făcut încă 
de pe acum. Dar mai 
rămîne un neajuns. 
Atit pistonul, cît și 
brațul de acționare 
fiind pe dreapta, pom
pa nu stă în echilibru 
în spatele celui care 
lucrează la stropit, ci 
atirnă într-o parte. 
Pentru echilibrare 
podgorenii zic că tot 
ar fi bine să poarte 
pe celălalt umăr dacă 
nu o oaie, măcar un 
miel. Producția lui 
A.S.—16 a fost sistată. 
Dar va veni din nou 
vremea stropitului. Ce 
vor face viticultorii ?

Potcoava există, 
mai trebuie calul!

în 1968, cînd la coo
perativa agricolă din 
Vlădeni, județul Iași, 
s-au discutat posibi
litățile de creștere 
a turmei de oi, s-a 
făcut și propune
rea de a se cumpăra 
o mașină de tuns pen
tru respectivele oi. ' 
Propunerea a fost pusă 
în practică. Mașina de 
tuns a costat 63 806 
lei. Numai că turma 
de oi a cooperativei 
din Vlădeni, în loc să 
crească, a tot scăzut și 
din 1969 s-a... desființat. 
Mașina de tuns însă a 
rămas piesă de muzeu 
fără să fi fost măcar

folosită la tunsul unei 
singure biete oi. Deci, 
peste 60 000 de lei, 
bani buni, stau imo
bilizați. Acum, dilema 
pare foarte greu de 
rezolvat : să se vîndă 
mașina vreunei coope
rative unde există mai 
mult spirit gospodă
resc și mai multă gri
jă pentru dezvoltarea 
sectorului zootehnic ? 
Sau, pornindu-se de 
la existența mașinii 

, de tuns,. să se treacă 
la alcătuirea 
rul 
noi 
Cum 
coava 
mai trebuie calul.

„în ju- 
mașinii", a unei 
turme de oi ? 
s-ar zice: pot- 
s-a procurat,

la ambiții în părți 
egale și la daune

de cenușă de zinc. Acest 
deșeu se valorifică Ia I.C.M. 
la prețul de 0,70 lei kg. 
Iată însă că un om inimos, 
un comunist, inginerul 
Leon Stăcescu, își propune 
să găsească soluția unei va
lorificări superioare. între
prinde, pe cont propriu, cer
cetări și studii și astfel 
ajunge la concluzia că ce
nușa de zinc poate înlocui 
cu succes praful de zinc 
activ (procurat în bună 
parte din import), utilizat 
în industria chimică. De la 
constatarea teoretică, ingi
nerul trece la experimen
tarea industrială. Faza se 
petrece la Uzina chimică 
din Valea Călugărească și 
practicienii de aici dove
desc entuziasm, aprobînd 
cu brio propunerea. însă 
inginerul L. Stăcescu vrea 
să ducă lucrurile pînă la 
capăt. Concepe și realizea
ză (cu numai 1 500 lei !) o 
instalație de sortare și pre
țul acestui deșeu crește 
deodată la 6 lei kg. Se 
vînd 40 de tone. Uzina din 
Valea Călugărească cere, 
pentru anul în curs, 540 
de tone. Dar iată că n-a 
primit nici un gram. Con
tinuă să se aprovizioneze 
din import. Motivul ? Nici 
unul temeinic. Uzina ie
șeană nu vrea să se încar
ce cu răspunderea livrării 
unui nou produs. Și pen
tru că cineva de acolo nu 
vrea și se încăpățânează în 
a nu vrea, economia națio
nală a și pierdut două mi
lioane lei !

Dar să continuăm. Ma
rile uzine și combinate, a- 
parținînd celor mai diver
se ramuri industriale, au 
ateliere mecanic-șef și e- 
nergetic-șef bine dotate. în 
aceste ateliere de întreți
nere și intervenție există 
mari disponibilități de ca
pacități productive. Ele ar 
trebui cuplate mai strîns 
la creația tehnică, la reali
zarea fizică a invenției și 
inovației originale cu apli
cabilitate în uzina respec
tivă sau în ramura indus
trială căreia îi aparține. In

felul acesta s-ar readuce 
lucrurile în albia lor nor
mală. Nu de puține ori, 
uzina refuză să materiali
zeze o invenție sau o ino
vație bună, pe motivul că 
n-o interesează din punct 
de vedere practic. Iar crea
torul, cel ce a conceput-o, 
se vede în situația anor
mală de a purta el trata
tive cu cutare întreprindere 
sau grup industrial, în ve
derea aplicării ideii sale 
tehnice. O asemenea viziu
ne îngustă asupra respon
sabilității în stimularea

I.P.R.O.M.I.N., realizează 
încă în anul 1958 invenția 
„Procedeu și instalație pen
tru cristalizarea sării prin e- 
vaporare". Procedeul este ex
perimentat într-o stație pi
lot cu o capacitate de 5 000 
tone pe an. Cîțiva ani mai 
tirziu, invenția se breve
tează. Apoi se realizează și 
intră în producție instalații 
din ce în ce mai mari : 
douăzeci de mii de tone, 
douăzeci și cinci de mii de 
tone, și, în cele din urmă, 
se proiectează și se uzinea- 
ză o instalație cu o capaci-

listă valoarea lui, persona
litatea lui cresc o dată cu 
dezvoltarea capacității sale 
de înțelegere a intereselor 
generale.

Ori de cîte ori s-au pus 
sarcini concrete în fața 
muncitorilor, tehnicienilor, 
inginerilor și cercetătorilor 
noștri, au fost rezolvate 
probleme de o mare com
plexitate științifică și teh
nică. Cele 1 500 de capaci
tăți și obiective industriale 
construite în cincinalul pre
cedent, proiectele și soluții
le elaborate, tehnologiile și

CREAȚIA TEHNICĂ ORIGINALĂ
A

creației tehnice proprii tre
buie cu totul dezrădăci
nată din mentalitatea unor 
conducători de întreprin
deri.

Iată și un alt aspect al 
problemei. Un muncitor și 
un tehnician de la uzina 
„Metalica" din Capitală, 
Nicolae Slăvei și Emil 
Marcus, cunoscuți inova
tori, au conceput anul tre
cut două noi inovații vi- 
zînd modificări constructi
ve la serele legumicole. Ce 
li se răspunde ? Da, inova
ția prezintă un progres 
față de metoda aplicată la 
noi, totuși tipul propus ar 
fi, chipurile, depășit de o 
oarecare realizare din... cu
tare țară apuseană. Cel 
ce apelează pentru orice la 
import, vrea el să treacă 
drept un „fin cunoscător", 
un bine informat, dar in 
fond nu-i decît un risipi
tor.

Vom vedea cît de depar
te merg lucrurile cu ploco
nirea în fața realizărilor 
altora. Cazul pe care vi-1 
relatăm este de-a dreptul 
incredibil. Un grup de trei 
ingineri, în frunte cu Gri- 
gore Panaitescu, de la

tate de cincizeci de mii de 
tone pe an. Chimia are ne
voie de tot mai multă sare 
pentru produsele sale. Spo
rirea vertiginoasă a capa
cității instalației impune 
■unele îmbunătățiri, nu la 
principiu, ci la utilajele a- 
nexe, ajutătoare. Dar in
ventatorii nu sint spriji
niți. Și iată că instalația 
de 50 000 de tone moare pe 
picioare, la jumătatea dru
mului și, o dată cu ea, pie
re și instalația cu o capa
citate dublă, aflată în sta
diu de proiectare. Și acum, 
finalul : intenția importării 
unei instalații. Rețineți : o 
instalație în care sintem ti
tulari și beneficiari ai bre
vetului de invenție 1

Oare specialiștii celor 
două ministere (minelor, 
petrolului și geologiei și in
dustriei chimice) care au 
realizat, în toți acești ani, 
lucruri remarcabile, n-au 
nimic să-și reproșeze pe 
planul conștiinței ? Au dat 
ei o mină de ajutor în 
fructificarea acestei idei 
tehnice românești 7 Omul 
tehnicii nu este un specia
list în sine și pentru sine. 
In societatea noastră socia-

produsele noi dovedesc cu 
prisosință valoarea și forța 
creatoare a inteligenței teh
nice românești. Specialiștii 
noștri sint solicitați în zeci 
de țări să realizeze proiecte 
și documentații, să acorde 
asistență tehnică sau să con
struiască, în cooperare, di
ferite obiective. Este, fără 
îndoială, un succes remar
cabil. Or, unii de la noi ce 
fac ? Se aruncă orbește la 
importuri. Dacă n-au de loc 
mîndrie, îi privește, n-avem 
ce le face, dar le pretin
dem — și trebuie să le pre
tindem — măcar acel spirit 
practic necesar în orice 
tranzacție comercială. „Din- 
tr-o simplă analiză, am a- 
juns la concluzia că vreo 
cîteva sute de produse ce
rute din import pot fi rea
lizate în țară cu forțe pro
prii" — afirma un di
rector tehnic din Minis
terul Industriei Chimice. 
Dacă acestea sînt conclu
ziile „dintr-o simplă anali
ză", bănuim care ar fi con
cluziile dintr-o amplă ana
liză. Și nimeni nu-i oprit 
s-o facă, înaintea marato
nului său spre convoiul im
porturilor. Atrăgînd atenția

asupra mentalității greșite 
care se manifestă în acest 
domeniu, secretarul gene
ral al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
arăta cît de necesar este să 
punem pe prim plan forțe
le proprii, folosirea muncii 
și conștiinței proprii, a pri
ceperii proprii, a forțelor 
clasei noastre muncitoare — 
și numai după aceea să a- 
pelăm la import.

Mai multă încredere în 
oamenii noștri și în posibi
litățile noastre, iată ce se 
cere 1 Suportul acestei în
crederi nu-i deloc de ordin 
subiectiv, ci o realitate 
concretă, aproape palpabi
lă. In ultimii cinci ani gîn- 
direa tehnică românească a 
recoltat 14 676 de invenții, 
generînd o economie în va
loare de 4,4 miliarde Iei. în 
activitatea de autoutilare. 
la care participă din ce în 
ce mai multe forțe califi
cate — oameni înzestrați 
cu un dezvoltat simț al 
tehnicii și al răspunderii so
ciale — se obțin mașini, 
utilaje și dispozitive cu a- 
devărat competitive. La a- 
semenea cadre să apelăm 
cu toată încrederea — dar 
cu obligația de a le netezi 
drumul, de a le crea acel 
climat necesar afirmării 
gîndirii creatoare. La im
portante concursuri, saloa
ne și expoziții internațio
nale dintr-un singur an 
(1968), inventatorii români 
au obținut nu mai puțin de 
27 medalii de aur și 16 me
dalii de argint. Vedem în 
aceasta, alături de meritul 
incontestabil al autorilor 
invențiilor, contribuția tu
turor celor ce i-au spriji
nit în finalizarea ideii. 
Pentru că nu de puține ori 
desăvîrșirea creației tehni
ce presupune și implică o 
muncă colectivă.

Din faptele relatate se 
desprind și direcțiile de ac
țiune. Necesitatea reducerii 
ciclului idee-aplicare prac
tică nu mai trebuie de
monstrată. Este limpede că

eficiența unei' idei bune 
crește în raport direct cu 
promptitudinea cu care este 
aplicată. Neîngăduit de 
mult timp se pierde adese
ori cu .experimentarea și 
avizarea noilor creații teh
nice. Decizia comitetelor de 
direcție în aplicarea tehno
logiei alese sau în soluția 
de organizare mai păcă
tuiește încă sub aspectul o- 
perativității. Centralele in
dustriale n-au adoptat încă 
o atitudine pe denlin anea- 
jantă față de creația tehni
că originară, sub multiple
le sale aspecte. (Drept do
vadă aducem constatarea 
că în unele din recentele 
adunări ale reprezentanți
lor salariaților din centra
le, problema stimulării pe 
toate căile a gîndirii tehni
ce proprii a lipsit aproape 
cu desăvîrșire). De aseme
nea, după cum am văzut, 
specialiștii unor ministere, 
oameni cu drept de decizie, 
prea rar se așează la masa 
comună pentru a hotărî a- 
supra unei creații tehnice 
concepute într-o ramură 
industrială, dar cu aplica
tivitate în altă ramură.

De aici și sarcina orga
nizațiilor de partid din în
treprinderi și institute de 
cercetare și proiectare, de 
a analiza periodic și de a 
urmări consecvent cum se 
ocupă conducerea tehnică 
și administrativă de finali
zarea invențiilor și inova
țiilor de orice fel. Gîndi- 
rea tehnică proprie se ma
terializează, cum se știe, nu 
numai în multele realizări 
tehnice pentru nevoile ță
rii, dar și în acel perma
nent și deosebit de necesar 
schimb de valori spirituale 
pe plan mondial — licențe, 
documentații. participații 
etc. Iată de ce trebuie să 
fim pe deplin convinși că 
în valorificarea acestui 
uriaș potențial al creației 
tehnice proprii, cu mari re
zonanțe în economia națio
nală. sîntem interesați cu 
toții într-un mod cu totul 
deosebit

Iată o întîmplare 
din care vom vedea 
cum și de ce s-au su
părat două întreprin
deri ultraserioase și ce 
influență a avut diho
nia asupra intereselor 
statului.

Punctul unu : Stator
nică și rezonabilă par
teneră de fabricație, 
uzina „Electroputere" 
din Craiova avea, între 
alte sarcini de coope
rare, obligația de a 
livra Uzinei construc
toare de mașini din 
Reșița cîteva motoare 
electrice de antrenare. 
Punctul doi : din mo
tive încă nelămurite, 
„Electroputere" nu și-a 
respectat această obli
gație contractuală, cre- 
înd astfel greutăți se- 
menei sale. reșițene în

Uită ml,

procesul producției. în 
momentul acela cola
borarea lor s-a degra
dat și lucrurile au in
trat în... punctul trei : 
Uzina reșițeană a tre
cut la represiuni : și-a 
„pedepsit" colaboratoa
rea craioveană... neli- 
vrîndu-i la rîndul său 
și la timp boghiurile 
pentru o locomotivă e- 
lectrică. Urmarea : a- 
mîndouă s-au trezit in 
încurcătură cu planul 
de producție! Acum se 
așteaptă punctul patru, 
cu care prilej cineva 
va trebui să tragă con
cluzii și cineva să 
tragă — e firesc ! —
ponoase. Acestea din 
urmă pe din două, adi
că juma-juma, cum stă 
bine unor vechi cola
boratori.

uită și al 
dar cine

plătește pagubele?
Cine n-a uitat, 

tramvai, 
o bancă 
aiurea o 
umbrelă, 
să „uiți", după ter
minarea unei con
strucții, mai bine de 
un vagon de ciment 
pe terenul unde, cu 
cîteva luni în urmă, 
era amplasată orga
nizarea de șantier e 
de-a dreptul incredi
bil. Și-apoi pălăria 
rămasă în tren o mai 
poți găsi la un birou 

obiecte pierdute, 
cimentul lăsat, 

în

în în tren, pe 
în parc sau 

pălărie, o 
o carte. Dar 

„uiți", după

de 
dar 
luni în șir, afară 
ploaie, suferă fatal o 
metamorfoză irever
sibilă : se pietrifică. 
Așa s-au petrecut lu
crurile pe șantierul 
complexului de în- 
grășare a porcilor de 
la Fetești și al Fa
bricii de nutrețuri 
combinate aflat la ie
șirea din oraș, la nu
mai 200 m de șosea. 
Tov. V. Cihodaru. vi
cepreședinte al comi
tetului executiv al 
Consiliului popular al 
orașului Fetești, vădit 
surprins de această 
noutate, ne informea
ză că „proprietarul 
cimentului cu prici
na e șantierul 804 Fe
tești aparținînd de 
Trustul 1 București".

Personal se socotește 
absolvit de orice răs
pundere pentru sta
rea în care a ajuns, 
întrucît „păstrarea ci
mentului este în pri
mul rînd obligația 
constructorului". Nu 
contestăm, dar aceas
tă afirmație confirmă 
un alt adevăr. Edilii 
orașului au „uitat" la 
rîndu-le că exercita
rea unui control ri
guros asupra utili
zării materialelor pe 
șantiere face parte 
din atribuțiile lor. 
Dovadă și clădirile 
lăsate în paragină și 
care urmează să-i a- 
dăpostească pe viitorii 
constructori ai fabricii 
de zahăr, resturile de 
materiale împrăștiate 
pe terenul arabil care 
trebuia de mult rein
trodus în circuitul a- 
gricol, o basculă care 
în așteptarea montării 
a început să rugineas
că etc. Din păcate se 
pare că amnezia a de
venit molipsitoare. Pe 
șantierul de

Gălățui-Călărași, 
cauza depozitării 
corespunzătoare, 
pietrificat alte 28 
ciment. Un 
lucru stîrnește 
rea : cum de n-au ui
tat risipitorii să-și 
ridice salariile ?

irigații 
din 
ne- 

s-au 
tone 

singur 
uimi-
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CERCETAREA CARDIOLOGICĂ
direcții moderne de tratament

După cum se știe, ASCAR are în primul rînd 
tență medicală de specialitate — atît ambulatoriu, 
cu această activitate, desfășurată la un înalt nivel, 
tuează și o rodnică muncă de cercetare. în legătură 
două direcții se întrepătrund și se 
convorbire dr. IOAN OKHA, director

rolul de a acorda asis- 
cit și in clinică. Paralel 
personalul de aici efec- 
cu modul în care aceste 
reciproc, am solicitat o

Și

condiționează
științific al ASCÂR, care ne-a spus :

— în raportul prezentat la Con
gresul al X-lea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia sarcinile Minis
terului Sănătății și, implicit, ale 
noastre, ale fiecărui specialist din 
acest sector, în legătură cu moder
nizarea ''ontinuă și perfecționarea 
rețelei de ocrotire a sănătății prin 
dezvoltarea cercetării științifice. Ne 
străduim să răspundem acestor sar
cini orientindu-ne activitatea în 
conformitate cu jaloanele politicii 
sanitare a statului nostru. Or, com
baterea bolilor cardio-vasculare con
stituie una dintre problemele prio
ritare ale acestei politici, ca o do
vadă â grijii partidului și statului 
nostru față de sănătatea omului. în 
centru] atenției noastre se alîă deci 
tratamentul, dar mai ales preveni
rea bolilor cardio-vasculare. De 
altfel, aceasta este tendința princi
pală a medicinii și a cercetării me
dicale moderne. Semnificativă este 
deplasarea accentului de la individ 
și problemele sale spre colectivitate, 
spre problemele societății.

teva centre din Europa — centre 
printre care se include și stația pi
lot de la ASCAR — au demonstrat 
că și prognosticul îndepărtat este 
mai bun în cazurile în care s-a fă
cut o readaptare prin mobilizare 
precoce și antrenament fizic a bol
navilor. Atît recidivele cît și morta
litatea sînt semnificativ scăzute în 
acest grup, față de grupul la care 
se aplică tratamentul clasic. Subli
niez însă că această readaptare și 
recuperare funcțională constituie 
încă un obiect de studiu, că ele tre
buie să fie făcute cu multă grijă, 
în centre spitalicești care posedă 
baza materială și experiența nece
sară. La ASCAR s-au înființat, 
pildă un laborator special 
testarea capacității 
aparatului cardio-vascular și 
de gimnastică, ambele dotate 
nica și materialul necesar 
asemenea investigații

în ultimii ani s-a mai

de 
pentru 

funcționale a 
o sală 

cu teh- 
pentru

— Cum se reflectă această orien
tare nouă a cercetărilor populațio- 
nale in preocupările concrete 
ASCAR?

ale

— In toamna anului 1969, cu 
jinul Ministerului Sănătății, a

spri-
__  _......... , .. luat 

ființă un grup de cercetare a cărui 
preocupare principală este studiul 
infarctului miocardic într-o largă 
colectivitate — în speță, populația 
sectorului IV din București. Scopul 
este acela de a afla condițiile con
crete în care apare cea mai de te
mut și cea mai răspîndită dintre bo
lile cardio-vasculare. Se fac cerce
tări în legătură cu evoluția sa, efec
tul diverselor mijloace și etape ale 
tratamentului medical și al modului 
cum este îngrijit bolnavul, influența 
bolii asupra capacității de muncă, 
evoluția ulterioară a sănătății și ac
tivității sociale a bolnavilor, impli
cațiile soeio-economice ale -maladiei. 
O investigație urmărind aspecte 
demografice, sociologice, psiholo
gice, fiziologice, igienice (condiții â>-_ 
trai, educație sanitară etc.), în afară 
de cele medicale propriu-zise. 
ASCAR-ului i s-a încredințat această 
lucrare în calitatea lui de stație pilot 
a Organizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.). în protocolul de s’tudiu se 
prevede că obiectivele, etapele lucră
rii, prelucrarea statistică vor constitui 
rodul unei largi colaborări interna
ționale, la care își aduc contribuția, 
apreciată de Oficiul european de la 
Copenhaga, și specialiștii din țara

domeniu deosebit de ac- 
de mare importanță îl 

studierea — de ase- 
coiaborare cu O.M.S. — 

procesului de reabilitare, 
recuperare funcțională, de reinte
grare cit mai rapidă și mai tota'ă 
în circuitul social a bolnavilor care 
au suferit atacuri cardio-vasculare. 
în concepția clasică, reîntoarcerea 
la muncă a unui bolnav după in
farct miocardic se făcea, de obicei, 
în cel mai bun caz, după 4—6 luni, 
spitalizarea durînd. în medie. 6-8 
săptămîni. După noua concepție. . 
bolnavii sînt spitalizați, în medie, 
3—4 săptămîni, iar reîntoarcerea la 
activitatea normală se face după 
circa 3 luni. Un calcul sumar a! as
pectelor economice demonstrează că 
scăderea numărului de zile de inca
pacitate temporară de muncă, ret'e- 
rindu-ne numai la bolnavii corona- 
rieni, reprezintă o cotă destul de 
ridicată din bugetul acordat pentru 
problemele de asistență medicală și 
socială a bolnavilor.

noastră.
Un alt 

tual și 
constituie 
menea în 
a de

— Care au fost rolul cercetării me
dicale, contribuția ei la însușirea 
acestui nou punct de vedere in te
rapia cardio-vasculară ?

— Cercetările întreprinse au de
monstrat că recuperarea funcțională 
și readaptarea la munca profesio
nală nu pun în pericol nici viața 
bolnavilor și nici capacitatea lor ul
terioară de muncă. Mai mult chiar, 
studiile de lungă durată, în curs de 
efectuare, sub egida O.M.S., in cî-

3S

înfiin
țat o secție de terapie intensivă 
coronariană, al cărei element prin
cipal îl constituie aplicarea și utili
zarea tehnicii celei mai moderne 
(electronică, monitorizare, terapie 
prin șocuri electrice, stimulatoare 
electronice sau așa-zisele pace-ma- 
kere etc). Este vorba de preocupa
rea noastră, a tuturor, medici și teh
nicieni, de a aplica unele tehnici 
moderne, Ia nivelul mondial. Colec
tivul nostru a pus la punct și a con
fecționat, exclusiv prin mijloace 
locale, o serie de elemente și de 
aparate ai căror parametri tehnici 
și eficiență terapeutică sînt compe
titive cu orice produs de import. Se 
■înțeleg ușor foloasele care se pot 
trage din generalizarea cercetărilor 
făcute în acest domeniu, dacă voi 
preciza că un pace-maker de im
port costă în jurul a 600—800 do
lari, iar cel produs de noi, în labo
ratorul tehnic al ASCAR, circa 800— 
I 000 lei

Unele din ele au fost omologate de 
Ministerul Sănătății și sînt în curs 
de realizare în serie, pentru acope
rirea necesarului de pe teren.

nostru. Datorită unei bune dotări ț 
calificării personalului, ASCAR este 
în măsură să asigure diagnosticuri 
ce necesită investigații deosebite, 
care nu pot fi efectuate întotdeauna 
în alte spitale, clinici sau centre de 
specialitate și tratamente cu .un ca
racter mai special, cum ar fi tera
pia intensivă a infarctului miocar
dic, aplicarea stimulatoarelor car
diace etc. ASCAR este în același 
timp și forul metodologic și tehnic 
de specialitate al Ministerului Sănă
tății. în aceste coordonate se înscriu 
și obiectivele cercetării științifice 
efectuate în ultimul timp, în conti
nuarea preocupărilor de acest fel 
care au caracterizat activitatea in
stituției pe tot parcursul existenței 
sale. De pildă, dezvoltăm o serie 
întreagă de preocupări mai vechi cu 
privire Ia elaborarea unor tehnici 
noi de diagnostic și tratament în 
bolile congenitale sau reumatice ale 
inimii și vaselor. în diagnosticul și 
tratamentul hipertensiunii arteriale 
și aterosclerozei coronariene, în ela
borarea unor tehnici noi de labora
tor pentru diagnosticarea precoce 
și în masă a reumatismului articu
lar acut, sau în diagnosticul și tra
tamentul precoce al arteriopatiilnr 
obliterante cronice. Unele dintre 
aceste cercetări, deși au aspectul 
unor cercetări fundamentale referi
toare la cauzele, mecanismul de pro
ducere sau diagnosticarea anumitor 
boli, sînt de fapt strîns legate de ac
tivitatea pe teren a medicilor car
diologi. Multe dintre ele. după ce 
au fost verificate în laborator sau 
clinică, sînt difuzate în rețeaua me
dicală de specialitate. în acest fel 
ne îndeplinim, de fapt, sarcina de 
for metodologic și de îndrumare teh
nică a rețelei de asistență medicală, 
sarcină de bază a instituției 
tre.

noas-

— După cum se știe, școala 
cală românească se bucură de 
moașă apreciere în întreaga 
Cum se concretizează această ___
ție în cazul sectorului în care acti
vați ?

medi- 
o fru- 
lume. 
situa-

— Nu există pericolul ca munca 
de cercetare să preocupe în prea 
mare măsură pe specialistul chemat 
să asigure, in primul rînd, starea 
de sănătate — funcție de altfel pri
mordială într-o instituție ca 
a dv. ?

— Nu cred că se poate vorbi de 
un astfel de pericol. ASCAR asigură 
asistența medicală pentru un număr 
din ce în ce mai mare de pacienți. 
Dar acest aspect cantitativ nu ne 
poate mulțumi pe deplin. Trebuie să 
ținem totodată pasul cu tot ceea ce 
apare nou într un domeniu atît de 
important, pentru a pune în servi
ciul nu numai al omului bolnav, dar 
în special al omului sănătos, tot 
ceea ce știm, pentru a-1 apăra de 
cea mai frecventă boală a secolului

— Desigur că participarea țării 
noastre Ia studiile efectuate în ca
drul colaborării internaționale a fost 
solicitată și în funcție de activitatea 
desfășurată de specialiștii noștri în 
trecut. Este suficient să amintim 
apoi de lucrările colectivului condus 
de acad. A. Moga, ale cărui studii 
de epidemiologie cardio-vasculară au 
fost publicate și cunoscute în străi
nătate încă din 1955. De asemenea, 
cercetările pe linia aplicării trata
mentului prin cultura fizică medi
cală în bolile cronice cardio-vascu
lare datează din aceeași perioadă. 
Concomitent, și în alte centre de car
diologie — cu predilecție în ASCAR 
— au existat astfel de preocupări. 
Sîntem convinși că adîncirea proble
melor de cercetare științifică va duce 
la un salt calitativ în acest domeniu, 
la o afirmare și mai prestigioasă a 
școlii românești în contextul cooperă
rii internaționale.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU
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cme a

zile : 
FES- 
17,30;

A Un amanet ciudat : LUMINA
— 9—19,30 în continuare.
o Anna celor o mie de 
SCALA - 10; 13,30; 17; 20,30, 
TIVAL — 8,30; 11,30; 14,30; 
20,30.
A Mihail Strogoff : BUCUREȘTI
— 8,30; 11: 13,30; 16; 18,30; 21.
© Oliver (ambele serii) : PATRIA
— 9,30; 13; 16,30; 20, CAPITOL — 
io- 13,30; 16.45; 20. FAVORIT — 
9,30; 12,30- 16,30; 19,30.
O Vis de dragoste : VICTORIA — 
9; 12,30; 16; 19,30.
• Marele premiu : LUCEAFĂRUL
— 9,30; 13; 16,30; 20, FEROVIAR — 
9,30; 13; 16,30; 20, MODERN — 9; 
12,30; 16; 19,30.
A Timpul berzelor : CENTRAL — 
9. 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
A Castanele sînt bune : EXCEL-
9;

STOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30; MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30' 20,45.
A Scoate-ți pălăria cînd săruți : 
GRIVIȚA - 9; 11,15; 13.30; 16;
13,15; 20,30.
© Floarea de cactus : AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18J5;
20.30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
o Amintiri bucureștene — 9—17 
în continuare ; Program de filme 
documentare — 18,45—20,30 în con
tinuare ' TIMPURI NOI.
A Mayerllng : PACEA — 16; 19. 
A Amanții din Toledo — 10; 12; 
14,15, Suflete zbuciumate — 16,30, 
Malec și istoria — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
A Frații : PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,15.
A Ritmuri spaniole : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, GLO
RIA — 9- 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30.
A Piața roșie : DRUMUL SĂRII 
— 16; 19,30.
A Săptămîna nebunilor : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.
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PROGRAMUL I
3,30 Deschiderea emisiunii. Sport 

și sănătate.
9,00 Matineu duminical pentru 

copil a Gata întotdeauna I ( 
A Enigmele Terrei — Sfinxul 
din Bucegi. Prezintă scriito
rul Ion Hobana a Tolba cu 
scrisori. Scriitorul Alecu Po- ; 
povici răspunde micilor tele
spectatori a Film serial „Se
bastian și secretul epavei". 
Episodul „Reîntoarcerea iul ! 
Narval".

10,00 Viața satului A Răspunderea 
organizației de partid a Exe
cutarea lucrărilor din aceas- 1 
tă toamnă, pentru a realiza 
în anul 1972 o producție spo- 1 
rită a Pe traseele cincina
lului a In desen? și catrene 
A Trece trenul de Stîlpeni 
A Să nu uităm : Este sezo
nul serelor I o Neglijențele 
pot avea urmări. Redactor 
Ion Ruș a Muzică populară.

11.10 Să înțelegem muzica — ciclu 
de inițiere muzicală prezen
tat de cunoscutul dirijor Leo
nard Bernstein. Emisiunea 1 : 
„Ce este muzica 7". Redactor : 
Silviu Gavrilă.

12,00 De strajă patriei.
" Emisiune în limba maghiară 

A Programul comuniștilor — 
programul fericirii a P® dru
murile cincinalului o Cu ca- . 
rul de reportaj la Fabrica de 
porțelan din Cluj a Program 
muzical a Program pentru 
copii.
Sport ; a Rugbi ; România — 
Polonia. Transmisiune directă 
de la Stadionul Giulești. 
Crainic comentator Anton 
Groman a Cu 9 luni înain
tea Jocurilor Olimpice de 
vară — pregătiri la MUnchen. 
Prezintă Cristian Țopescu. 
Postmeridian. Din cuprins : 
A Muzică ușoară românească 
interpretată de Anca Agemo- 
lu, Florin Bogardo, Doina 
Spătaru șl Trio Caban a „Sa
rea pămîntului" — reportaj 
la Slănic-Prahova a Samar
kand — orașul cupolelor a- 
zurti a Cine-aniversări : Jo- 
ris Ivens a Desene animate 
A Un pionier al jazzulul : 
Dizzie Gillespie. Interviu rea
lizat de Catinca Ralea a Iti
nerar european — Italia (II) 
A Premiere întîrziate. Inter
viu cu ing. Nicolae Bratu, 
un cineast pasionat a O in
vitație la toamna Mării Bal
tice.
Film serial pentru tineret 
„Planeta giganților".

19,00 Vetre folclorice : „La poalele 
Hațegului".

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportajul săptămînii; „Poar

ta porților". Imaginea : Geor
ge Brătianu. Un film docu
mentar de Nicolae Holban.

20.30 „Trecea fanfara..." Emisiune 
de varietăți cu public, trans
misă din Studioul de concer
te al Radioteleviziunii, reali
zată de Tudor Vornlcu șl 
Marin Traian.

22.55 Telejurnalul de noapte 
Sport.
PROGRAMUL II
Reîntîlnlre 
drăgite de 
povestirile 
pling.
„Toamnă 
reportaj de George Pletraru. 
Buletin de știri.

21,05 Opera în concert. Seiecțiuni 
din „Hamlet" — operă de 
Pascal Bentoiu — primă au
diție.

21.55 Săptămîna culturală bucu- 
reșteană. Prezintă Victor 
Frunză.'

22.10 Film serial „Cavalerul 
d’Harmenthal". Episodul „Fii
ca Delfinului".

/

12,30

14,00

16,00

18,10

20,00

20,30

21,00

cu personaje 
copii : eroi 

lui Rudyard

în- 
din 
Ki-

la Stolcăneștl"

® N-am cîntat niciodată pentru 
tata : GIULEȘTI — 15,30; 17,45; 20. 
o Asediul : POPULAR — 15,30; 18; 
20,15.
• Steaua de tinichea : MIORIȚA
— 10: 12.30; 15; 17,30; 20.
• Așteptarea : VIITORUL — 161 
18, 20.
© Vinovatul este în casă : BU- 
CEGI — 16; 18,15; 20,30. FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20,15.
• Hello, Dolly 1 : DOINA - 
19,30, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POARE — 15,30; 19.
• Povestirile Iui Hoffmann : 
ZEȘTI — 15; 17,45; 20,15.
• Brigada Diverse în alertă : 
RENTARI — 15,30; 17,45; 20.
• Aeroportul : ARTA - 16; 19,30. 
e Pe Donul liniștit (seria a III-a): 
MUNCA — 15,30; 18; 20,15.
0 Tick... Tick... Tick... : VITAN
— 15,30; 17,45; 20.
0 Boxerul : CRlNGAȘI — 15,30; 
13; 20,15. RAHOVA — 15,30; 18; 
20,15.
• O floare șl doi grădinari : MO
ȘILOR - 15,30; 19.
• Cortul roșu ; UNIREA — 
15,30; 19.

16; 
po
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Un militant comunist,
un scriitor de talent

în primăvara anului 1965 a murit 
scriitorul Alexandru Șahighian, cam 
în același timp cu tratele său, regre
tatul regizor Ion Șahighian, răpuși 
amîndoi de o boală necruțătoare.

Scriitorul și militantul comunist 
Alexandru Șahighian ar fi împlinit in 
acest an, la 20 noiembrie, șapte de
cenii. Dar versul său ne vorbește mai 
departe la această emoționantă și 
vibrantă filă de calendar comemo
rativ : „Iar dacă eu, tovarăși, n-oi 
mai fi / Cind mierlele luminii s-or 
ivi. / S-o bucura băiatu-mi pentru 
mine / Urcînd cu voi in piscuri, să 
serbați / tzbînda revărsată printre 
frați / și marea eră-a vremilor se
nine 1"

Am reprodus din memorie o strofă 
din poezia „Privesc tot mai departe" 
din volumul „Scriu cu stingă", volum 
interzis și confiscat 
gheză, inclus, 
mai tîrziu, după 
Eliberare, în vo
lumul „Pasărea 
măiastră" (1961).

Scriitorul și pu
blicistul Alexan
dru Șahighian. 
născut la Bucu
rești, a fost obli
gat din fragedă 
copilărie să lupte 
cu greutățile vie
ții. 
Și 
11 
ucenic la o fabrică de parchete. în 
puținul timp liber, mai mult noaptea, 
studia. Astfel, a absolvit liceul în 
particular A urmat, apoi. Academia 
de arte frumoase.

Din adolescență a simțit o deose
bită pasiune și certă vocație pentru 
poezie și ziaristică. Prin 1928 colabo
rează fructuos la revistele progre
siste ale epocii : „Omul liber". „Cu- 
vîntul liber". „Șantier" și altele, unde 
se afirmă ca poet, publicist și mili
tant democrat pe tărîm social. Este 
perioada de entuziasm și transformări 
structurale, cind cunoaște și se apro
pie de ideologia și lupta eroică a 
Partidului Comunist Român. în 1935 
este primit în rîndul comuniștilor. In 
același an este ales în colegiul presei 
antifasciste, unde va dovedi mult 
simț combativ. în anul următor a 
tipărit revista „Atlas". în timpul gre
velor eroice din 1933 a scris cu în
verșunată pasiune incendiarele poe
me, cu multă forță mobilizatoare : 
„Grivița 1933". „Pîrjol", „Scriu cu 
stingă". „Catastrofa din mină", publi
cate. din motive lesne de înțeles, 
tîrziu, în revista „Cîmpul" din 
leorman.

După eliberarea patriei a 
deplinit munci de răspundere pe tă
rîm ideologic, o parte din ele in ca*- 
drul Uniunii scriitorilor. A condus un 
an Teatrul Național din Iași. Cea mai 
îndelungată activitate a desfășurat-o 
în fruntea colectivului revistei „Re
vue Roumaine" în calitate de redac- 
tor-șef.

Iată, în cîteva succinte fraze, viața 
șl activitatea socială și politică a u- 
nui comunist de acțiune ! Iată un do
cument lapidar, care mărturisește 
nobila dăruire a unui consecvent și 
devotat comunist de omenie 1

Fiecare scriere a sa este un apel la 
dragostea de viață, la setea de liber-

tate ; o mărturie vie despre omul în
drăgostit de .oameni, pasionat după 
copiii pentru care a scris cu nease
muită căldură creatoare : „Povestea 
adevărată", „Povești dunărene", 
„Coiful de aur", „Rîul fierbine", „La
cul cu rațe", „Dacă numeri pîn-la 
zece" sau „Rici-Rici", apărute în mai 
multe ediții și traduse în diferite 
limbi.

Care, dintre cititorii săi va putea 
uita „Viscolul", nuvelă în care perso
najele au ceva din candoarea și pu
ritatea etică a creatorului lor ? Cine 
nu a fost captivat de relatările sale 
de drumeție, așa 
cu măiestrie în 
„De la Tian-Șan

Nu trebuie să
gioasa activitate a dramaturgului. 
Comediile „Nepotul din Giurgiu" sau 
„Pensiunea doamnei Stamate" au fost 

jucate de Studio
ul Teatrului Na
țional din Bucu
rești. Piesa „Pră
bușirea", repre
zentată la Teatrul 
Armatei, în sta
giunea 1957—58, 
s-a bucurat, după 
cite îmi amintesc, 
de succes.

Viața și opera 
scriitorului Ale
xandru Sahighian 
reprezintă pentru 
un model de con-

cum ne-o dovedește 
cartea de călătorii : 
la munții de jasp" ? 
omitem nici prodi-

de cenzura bur-

70 de ani 
de la nașterea lui 
Alexandru Șahighian

O luptă aspră 
inegală. La 
ani a intrat să lucreze ca

mai
Te-

în-

FAPTUL
DIVERS
Reteta“
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ilicitului

generațiile viitoare 
cordanță deplină între literatul co
munist și creația sa artistică.

Luptătorul ilegalist, publicistul mi
litant, poetul suav trecea prin ora 
cotidiană aureolat, de-o imensă și rară 
modestie, cu o sfiiciune de adoles
cent, deși era o fire voluntară, co
municativă, un romantic iremediabil 
și un tovarăș de încredere.

Și astăzi îl simt in fața ochilor mei, 
așa cum l-am văzut într-o întîmplare 
mai veche. îmi amintesc pînă la a- 
mănunt de clipa cind l-am întîlnit la 
Casa scriitorilor. Era puțin timp 
după moartea tragică a regretatului 
poet Nicolae Labiș. Durerea i se ci
tea pe față. Figura sa expresivă, lu
minoasă, părea acoperită de o umbră 
sau un văl cernit. Părea acum cio
plită dintr-o marmură neagră. Știam 
bine că „Șahul" (cum îi spuneau prie
tenii) nu era omul declarațiilor pa
tetice, al gesturilor studiate și tea
trale, al metaforelor hiperbolice și 
riguros căutate ; dar atît de închis și 
de tăcut nu l-am descoperit 
dată, 
două lacrimi pe obrajii săi. 
șters pe 
aspră, amară și cele două lacrimi fu
gare au însemnat pentru mine cel 
mai cald, mai sincer și mai vibrant 
omagiu adus poetului dispărut dintre 
noi. Dragostea și admirația nu pot 
fi decît mute. Cuvintele le-ar bana
liza.

De aceea, azi, cind rostesc ver
surile romanticului bard : „Iar dacă 
eu, tovarăși, n-oi mai fi / Cind mier
lele luminii s-or ivi", încerc să păstrez 
aceeași tăcere severă, densă, pro
fundă și respectuoasă.

Alexandru Șahighian a însemnat 
pentru noi toți un scriitor de talent, 
un patriot înflăcărat, un comunist. 
Și mai presus de toate, un prieten 
de încredere și devotat al omului.

nicio- 
în schimb, am surprins 

Le-a 
furiș. Dar tăcerea sa

Nicolae TĂUTU

De profesie medic, Gheorghe 
Maraloi, domiciliat în strada 
Izvor 35, din Capitală, descope
rise, pasă-mi-te. „o rețetă" si
gură de înmulțire a veniturilor. 
Cel puțin așa păreau s-o dove
dească bunurile dobîndite (un 
autoturism de 55 000 lei, aparta
ment de 233 000 lei și multe al
tele) într-o perioadă relativ 
scurtă. Comisia pentru controlul 
provenienței bunurilor din ca
drul Tribunalului municipiului 
București a fost însă de altă 
părere. în., operația de com
parare a veniturilor și bunuri
lor dobîndite s-a constatat o a- 
cută disproporție, fapt ce a fă
cut ca dosarul să fie înaintat 
instanței de judecată. ' medicul 
în cauză neputînd justifica bu
nuri in valoare de 290 743 lei. 
Urmează ca judecătoria secto
rului 6 să pună „diagnosticul" 
de rigoare.

Miere amară
S-a întîmplat 

lele trecute în 
(Covasna). Circulind cu 
pe drumul național nr. 
autocamion condus de loan Ciu- 
botaru din Oradea a derapat și 
a lovit cu bara din față rezer
vorul de benzină al autocamio
nului 21-SB-2126 condus de Ila- 
rie Tabra. în urma ciocnirii, 
autocamionul lovit, care trans
porta 1 000 kg miere și alte ali
mente. a luat foc și a ars în în
tregime. Paguba provocată se 
ridică la peste 100 000 lei. Acum, 
mierea arsă va aduce multe cli
pe amare șoferului I. Ciubota- 
ru, care plătește astfel un tri
but sever nerespectării reguli
lor de circulație.

într-una 
comuna

din zi- 
Cernat 
viteză
11, un

Felicitări
anonimului
din Moreni!
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teatre
de operetă ; Soarele

10,30; Ana Lugojana
• Teatrul 
Londrei —
— 19,30.
C Teatrul
giale" (sala ________, . _____  ...
rlța — 10,30; Take, lanke și Cadîr
— 15,30; Camera de alături — 20; 
(sala Studio) : Părinții teribili — 
10 30: Travesti — 15,30; Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul de Comedie : Interesul 
general — 10,30; Croitorii cel mari 
din Valahia — 15,30; Dispariția lui 
Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
iandra" (sala din bd. Schitu Mă-

Național „I. L. Cara- 
Comedia) : Coana Chi-

gureanu) : Play Strindberg — 10; 
Leonce șl Lena — 15; Ziariștii — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) 
Iubire pentru iubire — 10; 15; 
Domnișoara de Belle-Isle — 20.
A Teatrul Mic : Timp și adevăr
— 10,30, Pisica sălbatică —
A Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Omul care... — 
19,30; Adio Charlie - 15,30;
Studio) . Gaițele — 20.
• Teatrul Giulești • Epoleții 
zlbili - ----- * '*
— 19.30.
A Teatrul „Ion Creangă : Cinci 
săptămîni în balcon — 10; 16.
A Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 10; 19,30.
A Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sa ia Savoy) : Bimbirică — 
19.30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — 19,30.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" f Legendă și dor — 19,30.

20.
(sala 

10;
(sala

. . invi-
10; Gîlccvile din Cliioggia
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Consemnăm un fapt pe care-I 
relatează într-o scrisoare tri
misă redacției pensionarul Run- 
cu Paraschiv din București, str. 
Militaru Marin, Bloc B, scara 2, 
ap. 6. „în ziua de 30 septembrie 
a.c. — ne scrie el — în timp ce 
încercam să cobor din tramvai 
în stația Sf. Vineri, am căzut și 
am fost grav accidentat. în aju
torul meu a sărit atunci un tre- 

’eător care m-a ridicat, m-a spri
jinit de un zid, a chemat o ma
șină a Salvării și, după ce m-a 
însoțit pînă la Spitalul Brînco- 
venesc, unde am fost internat, a 
pornit spre locuința mea, pentru 
a anunța familia despre cele în- 
tîmpiate și a preda sacoșa cu 
cumpărăturile pe care le făcu
sem. Atit eu cit și familia mea 
(în asemenea momente îți sca
pă astfel de detalii) nu știm 
mare lucru despre necunoscutul 
care ne-a ajutat în acele clipe. 
Am reținut doar că este din ora
șul Moreni, că are un fiu stu
dent la politehnică. Un om între 
două vîrste, cu tîmplele cărunte, 
îl rugăm să primească mulțumi
rile noastre și ne-ar face mare 
plăcere dacă ne-ar vizita cind 
mai trece prin București".

Ea era. el!
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Cărți de poezie lf

la Petroșani
După monografia „Tea

trul in Valea Jiului” de C. 
Pascu și M. Munteanu și
culegerea de versuri și
proză „Muguri de piatră", 
cuprinzînd cele mai repre
zentative creații ale mem
brilor cercului literar local 
„Meșterul Manole", la Pe
troșani s-au editat în 
cest an două notabile 
lume de versuri..

Primul, „Ora albă”, 
nat de Irimie Străuț 
tor cunoscut mai ales 
cărțile sale de proză pentru 
copii și tineret, in .. care 
evocă i:r„_
te a 
Valea 
chează 
partidului. Din ciclul „Ora 
albă* 
zii, 
nul 
cisă 
om 
nat 
sensibilități" 
remarcă în prefață 
Florin Mugur. Din 
nu același lucru îl 
spune despre ciclul 
colo de mituri", din 
volum, în care mai întîlnim 
versificări confuze sau pro
zaice, cu o simbolistică os-

a-
vo-

sem- 
(au- 
prin

lupta în ilegalita- 
comuniștilor din 

Jiului), înmănun- 
versuri închinate

i“ se impun cîteva poe- 
care înscriu in filigra- 

paginii silueta con- 
„a unei biografii de 

al Văii Jiului, domi- 
de seismele unei mari 

după cum 
poetul 

păcate, 
putem 
„Din- 

același

tentativă, dusă pină la ca- 
ricare.

De curînd și-a făcut a- 
pariția în vitrinele librării
lor un al doilea volum de 
versuri, tipărit la Petro
șani, semnat de inginerul 
miner Traian Morar, re
dactor al ziarului local 
„Steagul roșu". Cunoscător 
al vieții minerilor, autorul 
și-a intitulat cartea „Casa 
din adine”. In prezentarea

de pe manșeta cărții, criti
cul literar Dumitru Micu 
ne dezvăluie semnificația 
ciclului care împrumută 
titlul volumului, consacrat 
în întregime minerilor.

Aceste cărți, tipărite cu 
mijloace modeste la Petro
șani, nu sînt cu nimic mai 
prejos — ca realizare gra
fică — de multe altele pu
blicate de edituri presti
gioase. în plus ele aduc 
nota proaspătă a autenti
cului. fiind scrise de doi 
poeți care-și leagă numele 
prin scrisul lor de Valea 
Cărbunelui.

Prof. St. VIOREL

Scenariu de film

in discuție publică!
mai
o...

a

sus con- 
promisiune 
studioului 

„București" 
de a suou-

Titlul de 
semnează 
neîmplinită 
cinematografic
— promisiunea 
ne dezbaterii publice anu
mite scenarii, îndeosebi 
dintre cele consacrate ac
tualității, ca o formă de 
antrenare directă a specta
torilor în procesul de ma
turizare a producției de 
filme artistice. Fără a di
minua, cîtuși de puțin, răs-

punderile producătorului, 
acest gen de consultare a 
opiniei publice cu privire 
la proiectele unor filme 
pe care studioul mizează 
în mod deosebit s-ar răs- 
frînge, neîndoielnic, foarte 
pozitiv asupra activității 
cinematografice — atît prin 
confruntarea de păreri a- 
supra scenariului respectiv, 
cit și prin sugestiile de te
me. prin ideile cinemato
grafice noi care ar apărea

cu prilejul unor astfel de 
dezbateri. Repunem aceas
tă problemă în atenția Cen
trului Național al Cinema
tografiei, cu convingerea 
că alegerea responsabilă și 
publicarea unor scenarii — 
în vederea discuției — e- 
ventual în suplimente spe
ciale ale revistei „Cinema" 
(sau în paginile altor pu
blicații), ar înviora, în ge
nere, atmosfera de dezba
tere, ar stimula și ar po
lariza gîndirea colectivă, 
interesul publicului spre 
aspecte esențiale ale dez
voltării cinematografiei 
naționale. Ar trebui, de a- 
semenea studiată posibili
tatea de a supune discuției 
publice, prin intermediul 
presei, și alte probleme ale 
activității cinematografice 
— de pildă proiectele pla
nurilor de perspectivă. Este 
un domeniu larg de iniția
tivă pentru factorii de con
ducere ai cinematografiei, 
ca și pentru redacțiile di
feritelor publicații, care ar 
putea organiza interesan
te și utile discuții, solici- 
tind și publicînd mai con
secvent opinii ale spectato
rilor. ale oamenilor de cul
tură privind problemele 
esențiale cu care se con
fruntă astăzi filmul româ
nesc. pentru a contribui 
astfel la orientarea cine
matografiei noastre spre 
obiectivele etice și esteti
ce fundamentale, la reali
zarea unor filme bune, pe 
măsura 
tuale.

Sugestii pentru
„Telecinematecă“

exigențelor ac-

Octav DIMA

în ultima vreme am vă
zut — în cadrul „Telecine- 
matecii" — cîteva filme 
interesante, alese după cri
terii ideologice și 
ce de bun augur 
orientarea acestei 
a programelor TV. 
menționa, de pildă, 
zentarea în suită a unor 
opere ale cineastului pro
gresist american Stanley 
Kramer („Lanțul", „Proce
sul maimuțelor"), filme 
cu un profund conținut 
umanist, realizate de pe o 
poziție înaintată. Am re
văzut, de asemenea, zi
lele trecute — cu aceeași 
emoție ca la premiera de 
acum cîțiva ani — exce
lentul film al regizorului 
sovietic Grigori Ciuhrai, 
„Balada soldatului", crea
ție care-și păstrează proas
pete virtuțile 
caracterul de 
gravă asupra
Ideea de a prezenta cicluri 
de filme din creația unor 
cineaști de prestigiu, de a 
readuce pe ecran opere de 
valoarea „Baladei 
t.ului" ar trebui să 
terizeze consecvent 
gramul viitor al „Telecine- 
matecii", inclusiv în 
ce privește 
peliculelor 
pentru alte perioade ale

artisti- 
pentru 
rubrici

Aș 
pre-

poetice și 
meditație 

războiului.

solda- 
carac- 

pro-

ceea
selecționarea 

reprezentative

istoriei artei cinemato
grafice. Consemnînd, așa
dar, un „plus" în ceea ce 
privește programul recent, 
aș vrea să semnalez și un 
„minus” — privind acura
tețea proiecției, starea co
piilor prezentate pe micul

ecran. Este mai degrabă 
un îndemn adresat tele
viziunii, în sensul grijii pe 
care ar trebui s-o aibă față 
de starea tehnică a filme
lor prezentate, evitînd, în 
măsura posibilă, copiile 
deteriorate, cu sărituri care 
impietează asupra cursivi
tății povestirii cinemato
grafice, cu racorduri ne
glijente — cum s-a întîm- 
plat în cazul unora dintre 
filmele văzute recent.

Alex. PETRESCU

M&i colecții și serii
editoriale

Consecință firească a in
tensificării și diversificării 
activității noastre edito
riale, inițierea de noi co
lecții și serii in codrul di
feritelor edituri contribuie 
intr-o măsură crescindă la 
precizarea și consolidarea 
profilului lor. Sînt cu atît 
mai demne de remarcat a- 
ceste preocupări atunci cind 
ele tind a satisface af.it inte
resul specialiștilor, cit și al 
unui cerc vast de iubitori 
ai literaturii, intre care, cu 
deosebire, studenți și e- 
levi. Se cuvine menționată 
în acest sens noua serie 
CONFLUENTE inițiată de 
editura MINERVA sub în
semnele căreia au apărut 
recent volumele „Poezia lui

Eminescu" de Edgar Papu 
și „Shakespeare în cultura 
română modernă1* de Dan 
Grigorescu. Abordînd crea
ția unora dintre cei mai de 
seamă scriitori români, cît și 
unele curente și direcții li
terare. lucrările ce vor apa
re in această serie vor viza 
cu precădere studiul com
parativ 
cetarea 
rituale 
du-se 
rea 
rentă dintre literatura noas
tră și 
curînd 
cu“ a 
lecție, 
TICA, 
rii unor antologii de

al literaturilor, cer- 
unor fenomene spi- 
inrudite. urmărin- 
îndeosebi evidenție- 

relațiilor de interfe-
cea universală. De 
și editura „Emines- 
lansat o nouă co. 
BIBLIOTECA CRI- 
destinată publică- 

co-

mentarii și referințe. De
butul colecției l-a marcat 
volumul „T. Arghezi in
terpretat de...“, reunind o 
serie de texte critice cla
sice consacrate operei ma
relui poet. A urmat apoi o 
„Bibliografie literară ro
mână ilustrată" (1944— 
1970), fiind anunțate in 
continuare titluri privind 
nume importante de scrii
tori : B.P Hașdeu, Gr. M. 
Alexandrescu, Camil Pe
trescu, G. Călinescu etc.

Prin publicarea într-o 
formulă grafică unitară a 
unor opere inedite, rămase 
în manuscris, ca și a unor 
lucrări mai puțin cunos
cute ale unor proeminenți 
scriitori români precum 
„Cîntecul Mioarei” de Mi
hail Sadoveanu, „Jocurile 
Daniei" de Anton Holban, 
„Vizuina luminată" de M. 
Blecher, editura „Car
tea Românească" lasă să se 
întrevadă posibilități de 
constituire a unei noi și in
teresante serii editoriale.

Asemenea colecții și se
rii editoriale se vor impune 
în atenția cititorului in 
măsura în care vor pro
mova și pe viitor ceea ce 
este mai valoros in litera
tura noastră clasică și con
temporană. punind pe pri
mul plan domeniul cercetă
rii critice actuale prin pu
blicarea unor studii și exe
geze în care să se inter
preteze cu pătrundere, de 
pe poziții științifice, feno
menele vieții noastre cultu
rale actuale.

I. DINU

Petra Bora din București (str. 
Vicina 33) dădea, pentru a treia 
oară, examen pentru obținerea 
permisului de conducere auto. 
Mai întîi a susținut proba teo
retică. După ce a reușit să trea
că de acest „hop“, trebuia să se 
prezinte la proba practică de 
îndeminare. Aici însă ofițerul 
examinator a observat că, la vo
lanul mașinii, se afla... un băr
bat ! Legitimat, acesta s-a dove
dit a fi cumnatul candidatei, 
Mircea Mitran (Intrarea Ion Șu- 
lea 20) care făcea pe... 
nata, pentru „a o ajuta" 
țină permisul. Acum, cei
vor prezenta împreună la 
alt examen, mult mai sever, 
fața instanței de judecată.

cum- 
să ob- 
doi

După 7
nunti

9

se 
un 
în

Zamfir Roiniță a îndeplinit, 
timp de 7 luni de zile, funcția 
de gestionar la restaurantul 
„Pietricica" din Piatra Neamț. 
In acest interval, cu îngăduința 
conducerii T.A.P.L. (director 
Dumitru Frosin), el a găzduit in 
local 7 nunti 
Devenise un 
de ceremonii, 
cind, in urma 
pinat, s-a
nind un asemenea oficiu, dum
nealui îi trăgea pe nuntași pe 
sfoară. După calculele făcute 
pină acum, și-a însușit pe a- 
ceastă cale nu mai puțin de 
25 500 lei. Drept pentru care, in 
curînd, îl așteaptă nuntă mare. 
Dar, de astă dată, fără lăutari !

și două banchete, 
adevărat maestru 

Pină intr-o zi, 
unui control ino-

stabilit că, indepli-

Rubrică redactată de :
5)îimitru TÎRCOB
Gîseorțjlie POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii".
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Sosirea in Capitală 
a ministrului afacerilor 
externe al R.P. Ungare, 

Peter Janos
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, sîmbătă 
a sosit în Capitală, îritr-o vizită ofi
cială de prietenie, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Un
gare, Peter Janos.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Corneliu Mănescu, 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, loan Cotoț, amba
sadorul țării noastre la Budapesta, 
de funcționari superiori din M.A.E.

Au fost de față Ferenc Martin, am
basadorul R. P. Ungare la București, 
și membri ai ambasadei. .

★
După-amiază, ministrul afacerilor 

externe al Republicii Populare Un
gare, Peter Janos, a făcut o vizită 
protocolară ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu.

Lâ întrevedere au luat parte Va
sile Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, și loan Cotoț, am
basadorul României la Budapesta.

Au fost prezenți Ferenc Martin,

încheierea sesiunii științifice 
consacrate semicentenarului institutului 

„Dr. I. Cantacuzino"
Sîmbătă seara s-a încheiat sesiu

nea științifică consacrată semicente
narului institutului „Dr. I. Cantacu- 
zino“ din Capitală.

Timp de două zile, participanții — 
academicieni, cadre didactice, cerce
tători și specialiști — au examinat 
numeroase referate axate pe pro
bleme de microbiologie generală, 
imunoprofilaxie și imunoterapie, 
precum și pe probleme de cercetare, 
supraveghere epidemiologică și in
tervenții antiepidemice. Dezbaterile 
au scos în evidență realizările obți
nute de institutul „Dr. I. Cantacu- 
zino" în decursul celor 50 de ani de 
existență, precum și perspectivele 
sale. De asemenea, numeroși invitați 
au subliniat activitatea rodnică pe. 
care o desfășoară cercetătorii insti
tutului sărbătorit în direcția îndru
mării și sprijinirii metodologice și 
practice a laboratoarelor de speciali
tate din țară.

Participanții la sesiune au primit 
eu vie și adincă satisfacție mesajul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, președintele 
Consiliului de Stat, adresat institu
tului.

Intr-o atmosferă entuziastă, cei 
prezenți. au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune : Cu 
emoționantă și profundă recunoș
tință, vă mulțumim dumneavoastră.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

22. 23 și 24 noiembrie. în țară : Vre
mea va fi rece, mai ales în prima 
parte a intervalului. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros în sudul și 
estul țării, unde vor cădea precipi
tații, mai ales sub formă de ninsoare,

Din nou o săptămînă bogată în 
evenimente, o săptămînă care 
confirmă dinamismul vieții 
noastre economice și sociale.

Vom consemna mai întîi dăruirea 
cu care oamenii muncii, din industrie 
și agricultură, își îndeplinesc și de- 
. șese sarcinile ce le revin, planul și 
angajamentele intîiului an al cincina
lului. Tot mai multe județe, făcînd 
bilanțul unei munci rodnice, anunță 
îndeplinirea planului și realizarea in
tegrală a angajamentelor pe acest an. 
Astfel, oamenii muncii din industria 
Capitalei au realizat în zece luni din 
acest an o producție suplimentară de 
peste 1,3 miliarde lei, îndeplinindu-și 
și depășindu-și angajamentele în în
trecerea socialistă din anul acesta. La 
fel, oamenii muncii din județele Ba
cău, Brașov, Cluj, Prahova, Hune
doara, Neamț ș.a. și-au îndeplinit 
înainte de termen planul pe zece luni 
și și-au realizat integral angajamen
tele pe acest an. într-un articol pu
blicat în ziarul nostru se arăta că în 
fiecare zi din cele care au mai rămas 
pină Ia sfirșitul anului trebuie reali
zată o producție de peste 1 miliard 
Iei. Desigur, aceasta presupune un 
efort sporit din partea fiecărui colec
tiv, o bună organizare a muncii pen
tru ca toate obiectivele stabilite să 
fie înfăptuite. Toate aceste eforturi 
se cer, în același timp, împletite cu 
pregătirea tuturor condițiilor pentru 
trecerea, încă din prima zi a anului 
viitor, cu toate forțele la înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor asumate în 
cadrul celui de-al doilea an al cinci
nalului.

Există toate temeiurile să fim în
crezători în izbînzile pe care oamenii 
muncii din fabrici și de pe ogoare 
le vor înregistra in înfăptuirea pro
gramului de vastă edificare econo
mică a țării. în acest fel, conștiința 
nouă, conștiința socialistă care carac
terizează din ce în ce mai puternic 
viața și munca fiecărui cetățean al 
patriei iși va arăta roadele. în acest 
fel, cuvintele de puternică adeziune 
exprimate în telegramele adresate 
Comitetului Central al partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, de că
tre organizațiile județene, mu
nicipale și orășenești de partid, 
organizațiile de partid din ministere 
șl instituții centrale, din mari uni
tăți economice — telegrame care au 
continuat să sosească și în cursul 
săptăminii ale cărei evenimente le 

ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

★
Tn aceeași zi, ministrul afacerilor 

externe al R. P. Ungare, Peter Janos, 
și persoanele oficiale care îl însoțesc 
au depus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

Lă solemnitate au luat parte Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, loan Cotoț, am
basadorul României la Budapesta, 
generali și ofițeri superiori, funcțio
nari superiori din M.A.E.

Erau prezenți Ferenc Martin, am
basadorul R. P. Ungare la București, 
șl membri ai ambasadei.

★
Seara, ministrul afacerilor externe 

al R. P. Ungare și persoanele oficia
le care îl însoțesc au asistat la un 
spectacol al Filarmonicii de stat 
„George Enescu", audiind opera-con- 
cert ,,Hamlet" de Pascal Bentoiu.

(Agerpres)

tovarășe Nicolae Ceaușescu, militant 
neobosit pentru progresul material 
și spiritual al poporului român, pen
tru prețuirea eforturilor noastre, a 
celor de azi și a . celor ce au lucrat 
în trecut. Mesajul cald ce ne-ați adre
sat și înaltul „Ordin al Muncii" ce 
ați conferit institutului „Dr. I. Can- 
tacuzino" constituie un nobil impuls 
pentru perfecționarea muncii noas
tre în toate sectoarele de activitate. 
Condițiile de cercetare și producție 
de care dispunem azi ne obligă să ne 
înzecim eforturile în vederea inten
sificării ritmului cercetărilor, finali
zării unor noi produse biologice și 
tehnici de diagnostic, pentru rezolvări 
practice necesare activității antiepi
demice și o mai amplă afirmare pe 
tărîm științific.

Călăuziți de documentele plenarei 
din 3—5 noiembrie, vom muncă pen
tru dezvoltarea întregii noastre acti
vități pe principiile eticii socialiste, 
pentru obținerea rezultatelor ce se 
așteaptă de la noi în cercetarea știin
țifică.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că noi, toți 
cei ce muncim în institutul „Canta- 
cuzino", ne vom face datoria față de 
poporul român, dezvoltînd, prin con
cursul fericit al condițiilor societății 
noastre socialiste, cele mai înaintate 
tradiții științifice, umaniste și patrio
tice ale înaintașilor noștri.

(Agerpres)

iar vîntul va prezenta intensificări 
pînă la tare, predominînd din secto
rul estic. Temperaturile vor fi cu
prinse între minus 8 grade și 2 gra
de, local mai coborite în nordul țării, 
iar maximele între minus 2 și 7 gra
de. La București : Vremea va fi rece, 
cu cerul mai mult noros în prima 
parte a intervalului, cînd vor cădea 
precipitații temporare, mai ales sub 
formă de ninsoare. Vîntul va pre
zenta intensificări pînă la tare. Tem
peratura în scădere la început, apoi 
staționară.

comentăm — își vor afla o conclu
dentă confirmare. Și în acest fel, oa
menii muncii vor. dovedi hotărîrea 
lor fermă de a traduce în viață pro
gramul educației socialiste, program 
de cutezătoare perspective, al activi
tății de fiecare zi a partidului și po
porului nostru.

In spiritul necesității de a se întrona 
în întreaga noastră viață socială nor
mele echității, de a se înlătura cu 
hotărîre tot ceea ce ține de o optică 
depășită, anacronică asupra relațiilor 
dintre oameni, a drepturilor și dato
riilor ce le revin in fața societății se 
cere interpretat și un recent Decret 
al Consiliului de Stat prin care se 
interzice vînzarea produselor alimen
tare și industriale către cumpărătorii 
individuali direct din unitățile produ
cătoare sau din depozite. Astfel, se 
pune capăt unei, anomalii, manifes
tată în unele cazuri, cînd desfacerea 
produselor alimentare și industriale 
se făcea în afara circuitului legal, cu 
încălcarea regulilor de comerț, a 
principiilor eticii și echității socia
liste.

Organizațiile de partid din în
treaga țară cunosc în această 
perioadă un eveniment deose
bit : desfășurarea adunărilor 

pentru dare de seamă. între 15 no
iembrie și 15 decembrie, potrivit pre
vederilor statutului partidului și ho- 
tăririi plenarei C.C. al P.C.R. din de
cembrie 1969, au loc adunările de 
dare de seamă in toate organizațiile 
de partid, iar în cursul lunii decem
brie, comitetele județene, municipale, 
orășenești și comunale vor organiza 
plenare lărgite cu activul, în cadrul 
cărora vor analiza activitatea desfă
șurată de la alegeri și pînă în pre
zent. Expresie a respectării princi
piilor și normelor democratice ale 
vieții de partid, prilej de analiză 
multilaterală a activității politico- 
educative desfășurate de organiza
țiile de partid, de punere in valoare 
a realizărilor, a exemplelor înaintate, 
precum și de investigare atentă a 
neajunsurilor manifestate, adunările 
de partid din acest an beneficiază din 
plin de orientările de deosebită. în
semnătate date de către Plenara C.C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie.

Școli ale educației comuniste, cadru 
superior de manifestare a respon
sabilității și exigenței partinice, a

Ministrul afacerilor externe, 
Cornelia Mănescu, 

s-a întors de la Paris
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, cu soția, s-a înapoiat vineri 
noaptea în Capitală, venind de la 
Paris, după vizita oficială făcută în 
Franța, la invitația ministrului afa
cerilor externe, Maurice Schumann.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

Cronica zilei
Sîmbătă la amiază a părăsit Capi

tala T. P. Singh, secretar în Minis
terul Agriculturii și Alimentației al 
Indiei, care a făcut o vizită în țara 
noastră.

în cursul dimineții, oaspetele indian 
a avut o întrevedere cu Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, și a continuat convorbirile la 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Apelor cu 
Angelo Miculescu, ministru secretar 
de stat. Au fost discutate posibilități 
de dezvoltare a colaborării și a schim
burilor comerciale între România și 
India.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Nicolae 
Nicolae, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și Florin Pave- 
lescu, adjunct al ministrului agricul
turii, industriei alimentare, silvicul
turii și apelor.

Au fost prezenți D. R. Kawatra, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al In
diei la București, și membri ai 
ambasadei.

* \
Sîmbătă a părăsit Capitala un grup 

de cursanți de la Centrul de studii 
industriale din Geneva (C.E.I.), care 
a făcut, o vizită în țara noastră, in
tre 14 și 20 noiembrie, în timpul șe
derii jn România, cei 44 de cursanți 
și cadre didactice au luat cunoștință

COMUNISTUL
(Urmare din pag. I) 

ca altora, a lichidat exploatarea, pen
tru că este o societate in care valorile 
morale își găsesc și trebuie să-și gă
sească realizarea plenară, integrală, 
pină la capăt. De mii de ani, una 
din cele „zece porunci biblice" spu
nea „Să nu furi 1“ — dar această 
normă morală nu stînjenea cu ni
mic „ordinea" societăților bazate pe 
exploatare , „în principiu", furtul a 
fost incriminat în orice orînduire, 
dar nu furtul social, furtul muncii al
tuia, care forma tocmai resortul e- 
sențial al acestor societăți. Or, în so
cialism se realizează tocmai concor
danța între poziția societății și po
ziția individului, între mecanismul 
social și cerințele morale. Integrita
tea motală se transformă într-o nor
mă morală necesară.

înainte de orice, un om integru 
este profund principial, un om care 
în toate împrejurările vieții acțio
nează călăuzit de principiile comu
niste. nu își îngăduie să se abată de 
la ele. Observarea vieții — prin pro
fesie, observarea ei acută — mi-a a- 
rătat că niciodată încălcarea princi
piilor eticii noastre nu are la rădă
cină ignorarea, ci nesocotirea lor. 
Cel ce se abate de la principii știe că 
o face ; nu este aici locul să anali
zăm și de ce o face (cauzele sînt 
multe...), dar trebuie să spunem că 
un membru de partid neprincipial 
își autoanulează integritatea sa mo
rală. Ea se definește. în primul rînd, 
raportată la principiile noastre. Co
munistul. omul integru respectă, îna
inte de orice, principiile și își con
struiește viața pe temelia lor de 
granit.

Deplina concordanță dintre vorbe 
și fapte este proprie comunistului.

combativității și intransigenței revo
luționare, prilej deosebit pentru un 
rodnic schimb de experiență pe mul
tiple probleme ale vieții de partid, 
pentru afirmarea cu putere a redu
tabilelor arme constructive — critica 
și autocritica — prilej de adoptare 
a unor măsuri menite să impulsio
neze, să asigure o și mai mare efi
ciență inițiativelor și activității’ or
ganizațiilor de partid — adunările 
de dare de seamă, plenarele lărgite 
ale comitetelor de partid vor con
stitui cu certitudine momente de 
mare însemnătate în viața și activi
tatea organizațiilor de partid,

Tot în această săptămînă presa 
a informat asupra manifestă
rilor prilejuite de împlinirea a 
25 de ani de Ia înființarea Tea

trului de stat din Tg. Mureș. Este 
încă o instituție de cultură, creată 
în anii imediat următori eliberării 
patriei, care-și aniversează un sfert 
de veac de activitate pusă in slujba 
artei noastre socialiste, a formării o- 
mului nou, constructor al celei mai 
înaintate orinduiri sociale.'

Mesajul adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu colectivului a- 
cestui teatru demonstrează încă o 
dată piețuirea și atenția pe care 
le acordă partidul și statul nostru 
oamenilor de cultură și artă, rolului 
creației artistice în opera de formare 
și afirmare a unui om cu superioare 
trăsături moral-spirituale. încă o 
dată, folosind acest prilej, secreta
rul general al partidului aduce calde 
elogii celor ce slujesc, cu talentul și 
pasiunea lor, promovarea artei și 
culturii socialiste, lărgirea orizontului 
spiritual al maselor, educarea oa
menilor muncii — români, maghiari 
și de alte naționalități — în spiritul 
unei strinse frății și unități. în spi
ritul luptei comune pentru înflorirea 
continuă a patriei noastre socialiste, 
îndemnurile adresate colectivului 
teatral din Tg. Mureș și-au aflat un 
larg ecou . nu numai în conștiința 
membrilor săi, ci și în rîndurile în
tregii noastre intelectualități, care se 
consideră .profund angajată, alături 
de toți oamenii muncii. în înfăptui
rea nobilului program de făurire a 
unei societăți în care . cu adevărat 
omul este cel mai de preț capital.

Nicolae DRAGOȘ 

erau prezenți George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și alți membri ai conducerii 
M A.E.

A fost de față Jean-Marie Le Bre
ton, însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Franței la București,

(Agerpres)

de experiența obținută de CEPECA 
în perfecționarea și pregătirea cadre
lor de conducere din economie, au 
studiat uneie aspecte ale planificării 
în țara noastră, precum și metodele 
pentru îmbunătățirea conducerii mi
nisterelor, întreprinderilor și a celor
lalte unități economice de stat.

★
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
grupul de turiști francezi format din 
cadre și cursanți ai Centrului de 
înalte studii de armament, condus 
de general inginer Rene Pommaret, 
care a făcut o vizită în țara noastră, 
în timpul vizitei, oaspeții au fost 
primiți de general-colonel Ion Gheor- 
ghe, prim-adjunct al ministrului 
forțelor armate și șef al Marelui 
Stat Major, care a oferit un cocteil. 
De asemenea, în cinstea grupului de 
turiști, ambasada Franței a organi
zat o recepție.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
grupul de turiști francezi a fost sa
lutat de oficialități militare și civile 
române. Erau prezenți Jean-Marie 
Le Breton, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Franței la București, șl 
locotenentul-colonel Jean Sudreaud, 
atașatul militar aero și naval 
francez.

(Agerpres)

Nimic nu este mai îndepărtat de eti
ca noastră decît minciuna, decît ru
perea dintre cuvinte și acțiuni. Fac
torul de răspundere care raportează 
la sfirșitul anului o producție inexis
tentă — pe lingă perturbările econo
mice pe care acțiunea sa iresponsa
bilă le produce — arată limpede că 
este un corp străin în organismul 
nostru social. El nesocotește princi
pii fundamentale ale eticii noastre : 
corectitudinea, cinstea, adevărul. Am 
întîlnit cu toții — de mai multe ori 
decît am fi dorit, de mai multe ori 
decît ar fi firesc să existe — inși 
care în sălile de ședințe sau în sim
ple convorbiri sînt de o principiali
tate fără cusur, cuvintelelor—aur, 
cum zice o vorbă. Pentru ca să trea
că o vreme și să aflăm că între vor
bele și acțiunile insului în cauză era 
potrivire cit între apă. și foc ; „ono
rabilul" delapida sau făcea abuzuri 
sau admitea nepotisme, solicita favo
ruri sau... — și toate cuvintele sale 
„juste" nu erau decît perdeaua de 
fum pentru acoperirea propriilor 
netrebnicii. Presiunea climatului 
nostru etic îl va sili, în cele din ur
mă, pe impostor să-și adecveze cate
goriile una alteia ; dacă își va adec
va faptele cuvintelor — e bine ; dar, 
vai, tot viața ne arată că de mai 
multe ori se întîmplă invers.

Societatea socialistă are nevoie de 
integritate morală ca de aer. Noi, 
comuniștii, nu sîntem propovădui
torii unei morale ascetice, privite ca 
un scop în sine, nu sîntem animați 
de un respect mistic penti*u norme 
morale căzute din cer. Se poate 
spune că aproape oriunde se con
stată un fapt negativ, dacă se va 
merge pe firul lucrurilor se va 
observa că lucrurile puteau fi evi
tate, prevenite, dacă unul sau mai 
multi membri de partid, ori simpli 
cetățeni, nu ar fi făcut „rabat la in
tegritate" — nu ca făptași, ci prin 
„toleranță", prin exces de „înțele
gere", prin falsă „omenie". Realita
tea este că atunci cînd se ivește o 
fisură în platoșa integrității, întot
deauna se vor infiltra bacilii infec- 
țioși ai tarelor vechilor năravuri și 
apucături. însăși funcționarea orga
nismului nostru are nevoie de inte
gritate morală. Sustragerea din avu
tul obștesc nu este doar o faptă 
„urîtă", ea reprezintă un atentat 
direct la averea obștească, temelia 
bunăstării tuturor. Traiul „pe picior 
mare" este incompatibil cu normele 
noastre morale nu doar pentru că „nu 
e frumos", ci pentru că el nu poate 
fi rezultatul unei munci cinstite. Pa
razitul, simplu sau de lux, este 
un străin orînduirii noastre.

Integritatea morală — concordanța 
dintre fapte și cuvinte, dintre viața 
socială și viața particulară a fiecă
ruia dintre noi — este obligatorie 
pentru un comunist, face parte din
tre îndatoririle fundamentale pe care 
și le-a asumat în clipa intrării în 
partid. Comuniștii sînt, înainte de 
orice, tovarăși de idei și de ideal ; 
partidul, idealul său. este suprema 
rațiune de a fi a comunistului. Or, 
omul r.eintegru moralicește, neani
mat de idealul comunist — cu tot 
ceea ce derivă din el— se mai poate 
numi tovarășul nostru de idei ? Ca
tegoric. nu. Pentru un membru al 
partidului comunist integritatea mo
rală este o îndatorire statutară l

Să nu uităm că socialismul și co
munismul nu pot fi rezultatul decît 
al unei participări conștiente a ma
selor la construcția economică și po
litică ; să nu uităm, legat de aceasta, 
nici o clipă că un comunist este, tre
buie să fie, un model, un etalon în 
viața publică și particulară. El este, 
purtătorul de cuvînt al eticii co
muniste în locurile unde își des
fășoară activitatea, ca și în viața 
privată, este responsabil pentru 
formarea unei conștiințe înainta
te în perimetrul in care se petrece 
viața sa. El este chemat să fie un 
om integru și pentru aceea că în 
ochii nemembrilor de partid, mai cu 
seamă în ochii tineretului, el se con
stituie ca model, ca etalon.

Plenara din noiembrie a ridicat cu 
fermitate în fața întregului popor ne
cesitatea unui efort major, perma
nent pentru întronarea pe deplin a 
eticii și echității comuniste în rela
țiile noastre sociale. Nu este o sar
cină cu caracter de campanie ; îm
plinirea ei va cere multă muncă. în 
rîndul întîi al bătăliei este și tre
buie să se găsească cMiunistul, omul 
integru...

Chiar dacă nu este membru al 
partidului — dar cu atît mai mult 
dacă este.

SPORT
PÎNĂ LA VENIREA ZĂ
PEZII, BOBERII NOȘTRI 
SE PREGĂTESC... PE 

USCAT
Din lipsă de zăpadă, boberii 

romani iși continuă in prezent 
antrenamentele pe uscat. Pre
gătirile sint intense, întrucît a- 
propiatul sezon competițional
— în special cel internațional
— este foarte încărcat. Astfel, la 
27 decembrie, lotul olimpic al 
României (Panțuru. Focșenea- 
nu, Zangor și Pascu) se va de
plasa . în Elveția la St. Moritz, 
unde se va disputa un concurs 
internațional. Cîteva zile mai 
tîrziu. între 2 și 6 ianuarie, ei 
vor participa Ia „Cupa Națiuni
lor", la Kiinigssee (R. F. a Ger
maniei) în zilele de 14 și 15 
ianuarie, lotul național va evo
lua la campionatele europene 
programate la St. Moritz (Elve
ția). Iar în februarie, după cum 
se știe, boberii români se vor 
prezenta la startul Jocurilor 
Olimpice de la Sapporo.

AZI ÎN CAPITALĂ
• CICLISM. Pe un traseu situat 

în incinta bazei sportive Metalul 
(șos. Pantelimon) au loc, începînd 
de la ora 9,30, finalele campiona- 

•ttului național de ciclocros (pen
tru juniori mici, juniori mari și 
seniori). Favoriții principalei 
curse ; G. Negoescu (Steaua) și D. 
Stanca (Voința) • FOTBAL. Două 
importante meciuri din seria I a 
diviziei B : Progresul București — 
Șantierele navale Oltenița (sta
dionul Progresul) și Sportul stu
dențesc — F.C. Galați (stadionul 
Politehnica — C.A.M.). Desfășu- 
rîndu-se, din păcate, la aceeași 
oră (11), amatorii au de ales... 
• RUGBI. Meci internațional pe 
stadionul Giulești (de la ora 14). 
O confruntare de mare importan
ță pentru rugbiștii noștri fruntași, 
ce se pregătesc în vederea parti
dei cu Franță. Selecționabilii în- 
tîlnesc astăzi reprezentativa Var
șoviei. Echipa tricoloră ar urma 
să înceapă meciul în următoarea 
alcătuire Dinu. lorgulescu, Ba
ciu — Șerban, Tftimie — Rășcanu, 
Daraban, Postolache — Florescu, 
Bucoș — Niculescu, Nica — Con
stantin, Suciu — Durbac © BAS
CHET. In. sala Floreasca, de la 
ora 9,30, meciuri din campionatul 
diviziei masculine : Dinamo — 
Politehnica Cluj, I.C.H F. — Poli
tehnica București © VOLEI. Me
ciuri din campionatul feminin, în 
sala Giulești (de la ora 9,30) : 
C.P.B. — Ceahlăul Piatra Neamț, 
Rapid — Universitatea Timișoara.

A

In cîteva rînduri
BASCHET. — în sala Giulești s-a 

disputat aseară unul din derbiurile 
campionatului republican feminin de 
baschet : Rapid — I.E.F.S. Victoria a 
revenit la limită cu 57—56 (26—30) 
baschetbalistelor de la Rapid. în des
chidere, baschet masculin : Steaua— 
Voința București 76—47 (42—19).

HANDBAL. — în cadrul turneului 
international de handbal pentru ju
niori. de la Țrinec, echipa Româ
niei a învins cu scorul de 22—16 
(12—5) echipa Bulgariei. Polonia a 
întrecut cu scorul de 19—15 (8—8)
echipa Ungariei.

FOTBAL. — La Roma, meciul din
tre reprezentativele Italiei și Austriei, 
contînd pentru campionatul european 
de fotbal (grupa a 6-a), s-a încheiat 
cu scorul de 2—2 (1—1). Pentru ita
lieni au marcat Prati și De Sisti, pen
tru oaspeți — Jara și Santarini (auto
gol). în urma acestui rezultat, echi
pa Italiei s-a calificat pentru sfertu
rile de finală.

POLO PE APA. — Au început în
trecerile din cadrul grupelor semifi
nale ale „Cupei campionilor euro
peni" la polo pe apă. La Genova 
echipa sovietică „Marina Roșie" 
Moscova a învins cu 12—7 pe Clubul 
Notației din Barcelona, iar Pro Recco 
Genova a dispus cu 4—1 de Steaua 
Roșie Kosice (Cehoslovacia). Tn loca
litatea iugoslavă Hvar, Mladost Za
greb a cîștigat cu 2—1 în fața forma
ției olandeze Robben, iar Olimpiakos 
Pireu a întrecut cu 6—5 formația stu
denților Politehnicii din Londra.

DIN ȚĂRILESOCIALISTE

R, P. UNGARĂ PROPAGAREA NOULUI -
FACTOR DE DINAMISM AL VIEȚII ECONOMICE

Știrile sosite zilnic din 
întreprinderi, de pe șantie
re, din unitățile agricole și 
din institutele de cercetări 
compun un sugestiv tablou 
al eforturilor rodnice, al 
succeselor dobîndite de în
tregul popor ungar, sub 
conducerea P.M.S.U., în o- 
pera de construire a socia
lismului. Ultimele date pu
blicate de Direcția centrală 
de statistică informează că 
în primele trei trimestre 
ale anului în curs produc
ția industrială a sporit cu 
cinci la sută în comparație 
cu primele nouă luni ale 
anului trecut. Se cuvine a 
fi subliniat în mod special 
ritmul înalt de dezvoltare 
a unor ramuri definitorii 
pentru progresul tehnic 
contemporan, ca industria 
chimică (care a înregistrat o 
creștere de 12 la sută), con
strucțiile de mașini (7 la 
sută), industria electroteh
nică (7 la sută) etc.

Creșterile marcante din 
aceste ramuri ale econo
miei sînt intim legate de 
unul din aspectele majore 
ale vieții economice ungare 
— respectiv atenția deose
bită pe care Partidul Mun
citoresc Socialist Ungar și 
guvernul țării o acordă 
dezvoltării științei, legăturii 
dintre știință și producție, 
aplicării cu rapiditate și cu 
maximum de randament a 
rezultatelor cercetării în 
procesul de producție. Aces
te preocupări și-au găsit re
flectare și la recenta con
sfătuire pe țară a cadrelor 
de conducere din economie, 
cu care prilej a fost amolu 
subliniată necesitatea pro
pagării, înrădăcinării și ge

Raportul tovarășului
Enrico Berlinguer

la plenara C.C. al P.O. Italian
Ziarul „l’Unitâ" a publicat rapor

tul prezentat de Enrico Berlinguer, 
secretar general adjunct al Partidu
lui Comunist Italian, la plenara C.C. 
al P.C.I. consacrată pregătirii celui 
de-al XlII-lea Congres al partidului, 
care va avea loc între 11 și 17 mar
tie anul viitor.

Raportul subliniază că aspectele 
noi intervenite în situația internațio
nală sînt considerabile și că elemen
tele pozitive predomină asupra celor 
negative. Un fapt în mod vădit pozi
tiv, relevă raportul, este creșterea 
prezenței Republicii Populare Chi
neze în viața internațională, prezență 
pe care intrarea sa in Organizația Na
țiunilor Unite o va face încă și mai 
importantă. Totodată se desfășoară cu 
succes considerabil inițiativele inter
naționale ale Uniunii Sovietice, care 
înfăptuiește consecvent și cu un mare 
dinamism programul aprobat de cel 
de-al XXIV-lea Congres al P.C.U.S.

Referindu-se la anunțarea întîlni- 
rilor la nivel înalt dintre conducăto
rii americani și cel chinezi și dintre 
conducătorii americani și conducăto
rii sovietici, raportorul a subliniat că 
Partidul Comunist Italian a exprimat, 
prin declarațiile tovarășului Longo, o 
părere pozitivă în legătură cu aceste 
întîlniri. „în ciuda necunoscutelor și 
a semnelor de întrebare pe care a- 
ceste contacte le pot ridica — a spus 
vorbitorul — noi considerăm că, în 
ultima analiză, ele exercită o influ
ență favorabilă asupra destinderii în 
relațiile internaționale. Realizarea 
unei ordini mondiale bazate pe 
pace și pe coexistența pașnică nece
sită astăzi mai mult decît oricînd 
contribuția tuturor națiunilor și a tu
turor statelor și reclamă căutarea de 
acorduri de coexistentă pașnică între 
cele mai mari puteri".

Referitor la influența negativă pe 
care o exercită divergențele1 exis
tente între țări socialiste, el a arătat 
că este evident că evoluția situației 
mondiale ar avea un cu totul alt 
mers și ritm dacă între U.R.S.S. și 
China ar începe să se instaureze re
lații mai destinse, pînă la restabilirea 
unei colaborări prietenești.

Abordînd problemele europene, ra
portorul a subliniat că organizarea, 
in cursul anului 1972, a unei prime 
conferințe pentru securitate și coo
perare este de azi înainte o posibi
litate concretă și un obiectiv funda- 

8 mental în acțiunea desfășurată pen
tru lichidarea împărțirii continentu
lui în blocuri opuse. Este necesar să 
se facă simțită pe scară europeană 
o presiune mai eficace în acest sens 
a tuturor forțelor populare și demo
crate.

Raportorul a evocat apoi cîteva din 
marile probleme ale lumii contem
porane rămase încă nesoluționate, în 
primul rînd problema înarmărilor a- 
tomice. Totodată, el a subliniat că 
este o sarcină a mișcării muncito
rești și a tuturor forțelor democrate 
și progresiste de a lupta pentru so
luționarea problemei subdezvoltării. 
Firește, terenul principal al luptei 
este cel al lichidării tuturor forme
lor colonialismului și neocolonialis- 
mului. Pe plan mai general, este 
necesară deplina afirmare a suvera
nității și independenței economice și 
politice a tuturor națiunilor, a .drep
tului lor de a participa in condiții 
de egalitate la construirea unei noi 
organizări internaționale.

Prin eforturile consacrate soluțio
nării acestor probleme, lupta pentru 
pace și pentru coexistența pașnică 
dobîndește un conținut nou. Salva
rea păcii, punerea bazelor unei ade
vărate păci durabile înseamnă astăzi 
începerea soluționării unui complex 
de probleme economice, sociale și 
umane.

Ocupîndu-se în continuare de ini
țiativele P.C.I. în domeniul politicii 
externe a Italiei, raportorul s-a refe

neralizării rezultatelor a- 
vansate ale cercetării știin
țifice Ia scara întregii eco
nomii, ca cerință obiectivă 
a edificării socialismului, 

în acest cadru general 
fertil, cercetarea științifică 
a înregistrat în ultimii ani 
o dezvoltare apreciabilă, 
contribuind, în mod nemij
locit, la marile realizări ob
ținute de poporul ungar în 
toate domeniile . activității 
social-economice. Este de

în ceea ce privește rezul
tatele obținute in acest sec
tor, președintele Academiei 
de Științe din Ungaria, a- 
cademicianul Erdely Gruz 
Tibor, aprecia că esențial 
pentru această etapă a dez
voltării științei ungare este 
orientarea prioritară către 
rezolvarea problemelor 
producției materiale. Toc
mai problemele concrete ale 
producției materiale con
stituie in prezent sursa

CORESPONDENTA DIN BUDAPESTA

remarcat preocuparea ca, 
odată cu sporirea număru
lui de specialiști în dome
niul științei, să se asigure 
o amplă dezvoltare a bazei 
materiale a cercetării. Ast
fel, dacă în 1950 Academia 
de Științe din Ungaria dis
punea doar de cinci insti
tute de cercetări, cuprin- 
zînd circa 3 000—4 000 de 
persoane, astăzi, activitatea 
de cercetare științifică se 
desfășoară in aproape 1 000 
de centre, dintre care 130 
de institute specializate, 
sute de secții și grupe de 
cercetare pe lîngă facultăți 
sau în laboratoarele mari
lor întreprinderi industria
le ; în cadrul acestora lu
crează aproximativ 60 000 
de persoane. Numai in 
cursul anului 1971, pentru 
dezvoltarea activității știin
țifice s-au alocat peste 2,5 
miliarde forinți.

principală și fecundă de in
spirație a oamenilor de 
știință ungari. Este sugestiv 
în acest sens faptul că in
stitutele de cercetări din 
Ungaria au în studiu circa 
11 000 de teme solicitate de 
nevoile concrete ale pro
ducției. Rezultate valoroase 
au obținut in acest sens 
institutele de cercetări chi
mice și metalurgice, institu
tul de cercetări farmaceuti
ce sau institutul pentru au
tomatizarea producției, În
ființat cu cîțiva ani în urmă, 
ale căror secții își desfășoa
ră activitatea cu precădere 
in marile uzine și combina
te. Presa a informat nu de 
mult despre o importantă 
realizare a ultimului dintre 
institutele menționate mai 
'sus : un aparat cu comandă 
numerică servind la stabili
rea programelor de lucru 
ale mașinilor-unelte și la

rit pe larg la poziția partidului față 
de Piața comună ; el a arătat că P.C.I. 
luptă pentru depășirea concepției des
pre „mica Europă", pentru a se ac
ționa in așa fel incit continentul nos
tru să înceteze de a fi împărțit și pe 
plan economic.

Expunînd poziția Partidului Comu
nist Italian în problemele unității 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, raportorul a afirmat că 
astăzi, in condițiile creșterii mișcării, 
această unitate se pune in termeni 
noi ; ea trebuie să se bazeze 
pe recunoașterea diversității căilor și 
formelor de luptă, de construire a so
cialismului, presupunînd autonomia 
și răspunderea deplină a fiecărui par
tid. Această linie rezultă dintr-o ge
neralizare a experienței istorice 
a mișcării comuniste în care 
elaborarea programelor și apre
cierea experiențelor nu sînt le
gate de un model abstract și de o 
formă unică. Diversitatea căilor spre 
socialism și deosebirile in construcția 
societății socialiste nu pot fi înțe
lese ca variante pure sau ca de
vieri, ci reprezintă încercări și pro
cese complexe pentru a se ajunge la 
determinarea concretă, în diverse con
texte istorico-naționale, a luptei și a 
afirmării ideii socialiste. Nu poate 
exista nici un fel de îndoială că, și 
în perspectivă, contactul marxismului 
și al idealurilor socialismului cu di
versele realități naționale și continen
tale este menit să dea viață unei bo
gate multitudini de expresii. Această 
recunoaștere a diversității nu duce 
deloc la vreo renunțare la unitatea 
mișcării revoluționare. Dimpotrivă, 
eliberează acest obiectiv de orice 
formalism mitic și dogmatic. Auto
nomia națională și egalitatea parti
delor, suveranitatea și independența 
fiecărui stat socialist, principiile res
pectului reciproc devin o necesitate 
fundamentală a internaționalismului.

în continuare, raportorul s-a ocupat 
de situația internă din Italia și de 
perspectivele sale, de caracteristicile 
ciocnirilor sociale aflate în curs, de 
luptele oamenilor muncii pentru re
forme și un nou tip de dezvoltare, de 
problemele unității sindicale și ale 
unității țărănești, de politica alian
țelor între diferitele grupări poli
tice și de lupta pentru o reînnoire a 
regimului politic. „Tn Italia, socialis
mul nu este numai o aspirație care 
nu poate fi înăbușită a unei părți 
atît de mari a clasei muncitoare, a 
oamenilor muncii, a tinerilor, ci a de
venit o necesitate a națiunii" — a spus 
vorbitorul. „Italia este o țară în care 
posibilitățile de a merge spre trans
formări profunde ale structurii eco
nomice, sociale și politice sînt, poate, 
mai mari decît în toate sau in aproa
pe toate celelalte țări capitaliste a- 
vansate, dar este și o țară în care 
există mereu prezent pericolul invo
luției sau al unor cotituri. reacțio
nare", a arătat Berlinguer. Hotări- 
toare pentru bătălia democratică și 
socialistă rămine dezvoltarea unui 
proces al unității între P.C.I. și Parti
dul socialist, de la consiliile regionale 
pină la parlament.

în încheiere, Enrico Berlinguer s-a 
referit la problemele partidului, sub
liniind că numărul membrilor de par
tid este astăzi de I 518 415, superior 

'’•celui de anul trecut și sensibil mai 
ridicat față de Congresul al XÎI-lea, 
iar ca un fapt semnificativ a arătat 
că această creștere a fost importantă 
mai ales în rîndurile muncitorilor și 
ale tinerilor. Unitatea partidului — a 
spus el — a devenit mai conștientă și 
mai trainică, acesta fiind, înainte de 
toate, rodul liniei urmate în ultimii 

. ani pe baza Congresului al XÎI-lea, 
dar și rodul unei metode care tinde să 
dezvolte dezbaterea democratică li
beră, răspunderea colectivă și spiri
tul de inițiativă al fiecărei organi
zații și al fiecărui militant.

controlul executării opera
țiilor. Pe baza acestei rea
lizări, uzinele budapestane 
au produs in serie diferite 
mașini-unelte cu parametri 
tehnici înalți.

în aceiași parametri ai 
eforturilor pentru aplicarea 
a ceea ce gîndirea tehnico- 
științifică contemporană 
produce mai înaintat se în
scriu și preocupările pen
tru folosirea pe scară me
reu mai largă a calculatoa
relor electronice — instru
mente din cele mai eficiente 
de perfecționare a conduce
rii întreprinderilor și opti
mizare a deciziilor. Ca ur
mare a măsurilor luate, as
tăzi în Ungaria funcțio
nează peste 80 de mașini 
electronice de calcul. Ele 
au făcut pe deplin dovada 
eficienței în planificarea și 
organizarea activității uzi
nelor, ca și în dirijarea su
perioară a unor procese 
tehnologice. în programul 
de perspectivă se prevede 
ca pînă in anul 1975 econo- 
mia țării să dispună de 
peste 400 de mașini electro
nice de calcul, jumătate 
din acestea urmînd să aco
pere nevoile industriei, a- 
griculturii și construcțiilor.

Dezvoltarea cercetării ști
ințifice și introducerea în 
producție a tehnicii celei 
mai moderne, pregătirea 
cadrelor de specialiști. îm
bunătățirea organizării, pla
nificării și conducerii pro
ducției se impun ca factori 
de maximă însemnătate 
pentru dezvoltarea econo
miei naționale, a ooerei de 
construcție a socialismului.

AI. PINTEA
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VIETNAM LA PEKIN
Sîmbătă

Prevederile proiectului

A R. D.
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Pe zi ce trece, forjele populare de eliberare din Mozambic obțin noi și 
importante succese în lupta împotriva colonialiștilor portughezi. în pre
zent, detașamentele Frontului pentru eliberarea Mozambicului (FRELIMO) 
...........—“ ’ ' " ’ ' decontrolează un sfert din teritoriul țării. în fotografie : un detașament 

femei al FRELIMO pregătindu-se pentru o nouă acțiune de luptă

SESIUNEA O.N. U
© DEZBATERI ÎN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE JURI 
DICE • U THANT A RECOMANDAT CREAREA UNEI UNIVER 

SITĂȚI A NAȚIUNILOR UNITE
NAȚIUNILE UNITE 20. — Cores

pondentul nostru, C. Alexandroaie, 
transmite : Comitetul pentru proble
mele juridice al Adunării Generale 
și-a concentrat atenția asupra punc
tului intitulat „Rolul Curții Interna
ționale de Justiție". Numeroși dele
gați au relevat necesitatea aplicării 
în viața internațională a principiilor 
privind reglementarea pașnică a di
ferendelor dintre state.

Delegatul român, C. Ciobotaru, a 
subliniat că dintre mijloacele de re
zolvare a diferendelor, Carta și drep
tul internațional contemporan au 
respins în mod categoric recurgerea 
la forță, orice mijloc dc presiune sau 
constringere, orice încercare de în
călcare a independenței și suverani
tății altor state.

Curtea, a adăugat vorbitorul, poate

și trebuie să joace un rol mult mai 
important in rezolvarea pe cale paș
nică a conflictelor internaționale. El 
a arătat insă că rolul Curții trebuie 
dezbătut nu ca o chestiune separată, 
ci în cadrul general al mijloacelor 
pașnice de soluționare a diferende
lor internaționale.

VARȘOVIA 20. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
La Varșovia s-au încheiat convorbi
rile dintre delegația Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie 
din Republica Socialistă România, 
condusă de Gheorghe Cioară, preșe
dintele consiliului, și delegația Co
mitetului pentru știință și tehnică din 
Polonia, condusă de președintele co
mitetului, Jan Kaczmarek. Au fost a- 
bordate, cu acest prilej, probleme le
gate de modul în care sînt îndepli
nite prevederile acordului de colabo
rare și cooperare în domeniul cerce
tării științifice și tehnice dintre cele 
două instituții. S-a convenit elabora
rea unui program de cooperare în 
domeniul științei și tehnicii pe urmă
torii ani, care să cuprindă probleme 
complexe de cercetare, de interes co
mun. Documentul final a fost semnat 
din partea română de Gheorghe 
Cioară, iar din partea polonă de Jan 
Kaczmarek. La semnare a fost pre
zent IVIihai Marin, ambasadorul 
României la Varșovia.

Gheorghe Cioară a fost primit de 
Jan Mitrega, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Polone.

PEKIN 20 (Agerpres). -
și-a început vizita oficială de priete
nie în R. P. Chineză, la invitația C.C. 
al P.C. Chinez și a guvernului R. P. 
Chineze, delegația de partid și guver
namentală a R. D. Vietnam, condusă 
de Fam Van Dong, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, pre
ședintele Consiliului de Miniștri.

La sosirea la Pekin, delegația a fost

întîmpinată de Ciu En-lai, membru 
al Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, de alți conducători de partid și 
de stat chinezi.

Mii de reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Pekin, relevă agenția 
China Nouă, au făcut o primire căl
duroasă delegației vietnameze.

NOI BOMBARDAMENTE ALE AVIAȚIEI S.U.A. ASUPRA 
TERITORIULUI R. D. VIETNAM

BELGRAD 20. — Corespondentul 
nostru, George Ionescu. transmite : 
Aprobat recent de Consiliul Executiv 
Federal al R.S.F.I., proiectul planu
lui cincinal pe perioada 1971—1975 a 
fost înaintat Adunării Federale, care 
urmează să-l adopte, după încheierea 
dezbaterii publice în curs de desfă
șurare, cel mai tîrziu pînă la sfîrși- 
tul lui decembrie a.c.

Proiectul prevede un ritm de creș
tere a produsului social total al țării 
de 7,5 la sută anual. Comentariile 
economiștilor scot în evidență accen
tul pe care prevederile incluse în 
proiectul cincinalului iugoslav îl pun 
pe dezvoltarea energeticii, siderurgiei, 
industriei metalelor neferoase, chi
miei. Astfel, un ritm deosebit de di
namic al dezvoltării este preconizat 
în industria chimică. Producția acestei

ramuri va spori în medie în fiecare 
an cu 12 la sută, iar cea de energie 
electrică cu 11,5 la sută. în ce pri
vește industria metalelor neferoase, 
în afară de aceea a cuprului, în plină 
ascensiune, o mare extindere va cu
noaște producția de aluminiu, care, 
prin noile capacități ce vor fi date 
in funcțiune, urmează să realizeze 
in 1975 peste 200 000 tone, adică un 
ritm de dezvoltare anual de 30 la 
sută.

Importante sporuri prevăd, de ase
menea, diferitele capitole ale pro
iectului cincinalului iugoslav în do
meniul construcțiilor navale, agricul
turii, în domeniul construcțiilor so
ciale, al asistenței sanitare, urbanis
ticii, transporturilor, construcției de 
locuințe, produselor de larg consum, 
învățămîntului și culturii.

PERU Participarea

poporului la edificarea

a
R

reprezentantului
P. D. Coreene

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a recomandat Adunării 
Generale crearea unei Universi
tăți a Națiunilor Unite. El a 
precizat că „aceasta nu va fi o 
instituție menită să decerneze 
diplome, ci un sistem suplu dc 
cooperare între savanți și între 
instituțiile care activează in do
meniul învățămîntului și cerce
tării". Printre 
care 
tea 
vor 
cit și cooperării internaționa
le, relațiile culturale dintre 
țări. problemele dezvoltării, 
ale mediului înconjurător.

unor noi structuri
economice

de armistițiu
PHENIAN 20 (Agerpres). — Agen

ția A.C.T.C. informează că generalul- 
maior Han Yong Ok, reprezentant 
al R.P.D. Coreene în Comisia mili
tară de armistițiu, a adresat Comi
siei țărilor neutre pentru suprave
gherea armistițiului în Coreea o 
scrisoare in care protestează împo
triva faptului că, în ultima vreme, 
Statele Unite intensifică introduce
rea de nave de război, bombardiere, 
tancuri și alte tipuri de arme în Co
reea de sud. Aceste încălcări ale con
dițiilor de armistițiu sînt cu atît mai 
grave cu cit ele au loc în timp ce 
între organizațiile de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană și Coreea de sud se 
desfășoară convorbiri de mare interes 
pentru întregul popor coreean. Scri
soarea solicită membrilor Comisiei ță
rilor neutre să analizeze această nouă 
violare a condițiilor de armistițiu de 
către partea adversă și să ia măsu
rile adecvate.

★
La Panmunjon a avut loc cea de-a 

9-a întîlnire din cadrul convorbiri
lor preliminare intre reprezentanții 
organizațiilor de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană și Coreea de sud. 
După cum informează agenția 
A.C.T.C., cu acest prilej au fost exa
minate probleme referitoare la ordi
nea de zi a convorbirilor propriu- 
zise, care vizează asigurarea reunifi- 
cării familiilor divizate și schimbul 
de corespondență între nordul și 
sudul Coreei.

întemeindu-se pe legături de veche 
și tradițională prietenie, avind rădă
cini în numeroasele momente de în
trepătrundere ce caracterizează isto
ria și cultura celor două națiuni, 
relațiile româno-franceze se îmbogă
țesc în zilele noastre cu valențe noi, 
superioare. Expresie vie, pregnantă, 
a politicii de coexistență pașnică, dia
logul rodnic dintre cele două țări, 
întîlnirile și contactele care și-au 
aflat expresiile cele mai remarcabile 
în vizita fostului președinte Charles 
de Gaulle în România și in vizita 
președintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, in 
Franța, și convorbirile avute cu pre
ședintele Georges Pompidou, colabo
rarea și cooperarea bilaterală în 
continuă dezvoltare și diversificare 
— conferă acestor legături caracterul 
unor relații exemplare între state cu 
orânduiri social-politice diferite, dar 
care își afirmă deopotrivă voința de 
pace, destindere, securitate. Bazată 
pe respectul normelor fundamentale 
de relații internaționale, această 
multiplă colaborare reprezintă o 
contribuție de seamă la afirmarea 
unui climat de respect, stimă și în
credere reciprocă pe continentul Eu
ropei și în lume.

înscrlindu-se intr-un asemenea ca
dru fertil, aceste relații au cunoscut 
in timpul din urmă noi momente 
semnificative. Potențialul economic 
și științific al Franței, succesele 
României socialiste in construirea 
unei economii moderne, multilateral 
dezvoltate, oferă un fundament trai
nic pentru adincirea și diversificarea 
continuă a schimburilor de valori 
materiale și cooperării reciproce, un 
rol important în fructificarea acestor 
posibilități avîndu-1 Comisia mixtă 
guvernamentală de cooperare eco
nomică, științifică și tehnică. Așa 
cum se știe, Bucureștiul a fost re
cent gazda ministrului francez al 
economiei și finanțelor, Valery Gis- 
card d’Estaing, care a condus dele
gația tării sale la cea de-a patra 
sesiune a acestei comisii. Primi
rea la președintele Consiliului de Stat 
al României, tovarășul Nicolae

își va 
propusa 
număra

domeniile spre 
orienta activita- 
universitate se 
problemele pă-

GENEVA 20 (Agerpres). — La 
Geneva se desfășoară, pînă la 27 
noiembrie a.c., lucrările celei de-a 
15-a sesiuni a Comitetului consul
tativ O.N.U. pentru aplicarea știin
ței și tehnicii în folosul dezvoltării. 
La lucrări participă oameni de 
știință din întreaga lume, între care 
și. prof. dr. docent Irimia Staicu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România.

Comitetul a definitivat raportul 
privind aplicarea calculatoarelor e- 

. lectronice in folosul dezvoltării — 
inițiativă ce aparține delegației ro
mâne la O.N.U. Raportul urmează 
să fie prezentat la viitoarea sesiune 
a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite.

LIMA 20 (Agerpres). — Planul na
țional de dezvoltare a economiei pe
ruane pe perioada 1971—1975 prevede 
printre obiectivele fundamentale 
participarea poporului la opera de 
edificare a unor noi structuri econo
mice, în care rolul principal să re
vină statului, a declarat președintele 
Institutului național de planificare, 
generalul Marco del Pont. El a rele
vat că politica economică a guvernu
lui va afecta clasa dominantă prin 
participarea substanțială a muncito
rilor la gestiunea, proprietatea și 
utilizarea mijloacelor de producție 
ale întreprinderilor și întărirea sec
torului cooperatist. Guvernul își pro
pune, de asemenea, depășirea actua
lului stadiu de dezvoltare și lichida
rea dependenței față de capitalul 
străin.

Președintele Institutului național 
de planificare peruan a relevat că 
planul de dezvoltare economică își 
propune, între altele, creșterea veni
tului național intr-un ritm anual de 
7,5 la sută, a exporturilor cu 4,1 la 
sută și reducerea datoriei externe. 
Totuși, a menționat el, date fiind 
moștenirile din trecut, problema șo
majului nu va 
înainte de 1975, 
treptat.

putea fi soluționată 
ci doar ameliorată
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HANOI 20 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care se 
arată că, în perioada 15—19 noiem
brie, avioane aparținînd forțelor 
militare ale S.U.A. au continuat să 
bombardeze localitatea Huong Lap, 
situată în interiorul zonei demili
tarizate, pe teritoriul R.D. Vietnam. 
De asemenea, avioane americane au 
bombardat zone situate în partea de

apus a provinciei Quang Binh. Ca 
urmare — se arată în declarație — 
au fost înregistrate victime omenești 
și importante daune materiale.

Declarația M.A.E. al R.D. Vietnam 
condamnă cu fermitate acțiunile 
S.U.A., care constituie o încălcare a 
suveranității și securității R.D. Viet
nam, și cere Statelor Unite să pună 
capăt1 neîntîrziat acestor acte provo
catoare.

VARȘOVIA Seimul R. P. Polone
a examinat actualul plan cincinal

JAPONIA

TOKIO 20. — Corespondentul A- 
gerpres, FI. Țuiu, transmite : După 
ce comitetul pentru retrocedarea 
Okinawei al Camerei Reprezentan
ților a adoptat, printr-o procedură 
parlamentară forțată, contestată ener
gic de opoziție, acordul japono-ame- 
rican de retrocedare a Okinawei, lu
crările actualei sesiuni a Dietei ja
poneze 
partide 
cialist, 
meito — au refuzat să mai participe 
la lucrări, considerînd ca „nevalid" 
votul din comitet și cerînd retrimi
terea problemei spre discutare com
pletă la acest organism.

Pe de altă parte, forțele progre
siste din întreaga Japonie au partici
pat în ultimele zile la ample acțiuni 
de protest împotriva acordului japo- 
no-american, care nu cuprinde ga
ranții suficiente privind denucleari- 
zarea Okinawei după realipirea ei la

s-au întrerupt. Principalele 
de opoziție — comunist, so- 
socialist-democratic și Ko-

Japonia. Acesta este, de altfel, și 
motivul respingerii de către opoziție 
a acestui acord. Manifestațiile de vi
neri au fost prelungite și în cursul 
nopții, iar sîmbătă dimineața au fost 
organizate alte demonstrații.

Forțele de poliție, mobilizate în 
efective neobișnuit de mari, au ares
tat numai vineri aproximativ 1 900 de 
persoane care participau la demon
strații ; în timpul ciocnirilor, mai 
mulți manifestanți au fost răniți. 
Guvernul a convocat sîmbătă dimi
neața o ședință extraordinară pentru 
a examina situația.

Nemulțumirea populației Okinawei 
față de acordul de retrocedare a 
insulei a fost exprimată premieru
lui Sato de către șeful guvernului 
local din Ryukyu (Okinawa), Chobyo 
Vara. „Dorința locuitorilor insulei 
este ca, după realipirea ei la Japonia, 
Okinawa să devină o insulă a păcii", 
a declarat Yara.

VARȘOVIA 20. — Corespondentul 
Agerpres, Iosif Dumitrașcu, transmi
te : La Varșovia a avut loc o ședință 
plenară a Seimului R. P. ' 
care a analizat principalele 
deri ale actualului plan 
(1971—1975) ce urmează să fie supus 
discuției și aprobării congresului al 
VI-lea al P.M.U.P., din decembrie a.c.

Cu acest prilej au fost create șase 
comisii pe probleme, în cadrul cărora

Polone, 
preve- 

cincinal

au luat cuvîntul peste 100 de depu- 
tați. în încheierea discuțiilor, 
Mieczyslaw Jagielski, vicepreș1 'e 
al Consiliului de Miniștri, preșc 
tele Comisiei de Stat a Planificării, 
a relevat că opiniile, concluziile și 
dezideratele deputaților vor fi stu
diate și discutate cu atenție de către 
guvern, ele reprezentînd un material 
prețios în activitatea de definitivare 
a planului cincinal.

Plenara

comerțului al S.U. A Comitetului Central

ROMA 20. — Corespondentul
gerpres, N. Puicea, transmite : 
sediul Asociației presei străine . din 
Roma a avut loc o conferință de 
presă, organizată de parlamentari și 
oameni de cultură italieni de toate 
orientările politice, la care Nikos 
Zambelis, membru al mișcării „Re
zistența greacă", a vorbit despre con
dițiile foarte grele impuse deținuților 
politici în închisorile din Salonic, 
Creta, Trikkala, Koridalos și Egina. 
Zambelis a fost condamnat ia 18 ani 
închisoare, dar a evadat recent, după 
trei ani de carceră în Insula Egina.

Tuia Dracopoulos, soția lui Hara-

lambos Dracopoulos, secretar al 
roului C.C. al P.C.G. (interior), 
restat la 18 octombrie a.c., împreună 
cu alți. militanți ai partidului și ai 
unor organizații și mișcări de rezis
tență grecești, a menționat că pro
cesul împotriva acestora este prevă
zut să aibă loc în luna ianuarie 1972. 
Vorbitoarea a dat citire unui apel al 
organizațiilor „Frontul patriotic" 
(PAM), „Apărarea democratică". și 
„Mișcarea panelenică de eliberare" 
(PAK), care cheamă la întărirea so
lidarității forțelor democratice eu
ropene cu deținuții politici greci, 
pentru eliberarea lor.

Bî- 
a-

Ceaușescu, la președintele Consiliu
lui de Miniștri. tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, convorbirile cu 
tovarășul Manea Mănescu, președin
tele Consiliului Economic, precum și 
desfășurarea tratativelor in cadrul 
comisiei mixte au permis nu numai 
reliefarea progreselor remarcabile în
registrate în cadruL cooperării indus
triale, științifice și tehnice, în dez
voltarea schimburilor comerciale 
dintre cele două țări, ci și prospec
tarea și stabilirea unor noi căi și

franceze, au prilejuit o amplă tre
cere în revistă a stadiului relațiilor 
bilaterale, procedîndu-se totodată la 
un tur de orizont asupra principa
lelor probleme internaționale de in
teres comun și, îndeosebi, așa cum 
era și firesc, a problemelor euro
pene.

în prezent, ideea edificării secu
rității pe continentul nostru, a trans
formării sale într-o zonă a păcii și 
înțelegerii — idee pentru care s-au 
pronunțat țările socialiste, precum
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colaborării româno-franceze,

modalități de extindere continuă a 
colaborării reciproc avantajoase din
tre România și Franța. Prilej de 
satisfacție reciprocă, 
doptate sînt, fără 
să consolideze tot 
material prietenia 
mâno-franceză.

în același spirit
vizita ministrului român al afaceri
lor externe, Corneliu Mănescu, în 
Franța Convorbirile prilejuite de 
primirea la președintele Georges 
Pompidou, schimbul larg de vederi 
cu ministrul de externe, Maurice 
Schumann, ca și cu alte personalități

hotăririle 
îndoială, de natură 
mai mult pe plan 
tradițională ro-

a-

s-a desfășurat și

și alte țări iubitoare de pace din 
Europa — se bucură de un larg a- 
sentiment, fiind practic îmbrățișată 
de toate statele și popoarele Euro
pei. în acest context constituie, de
sigur, un motiv de satisfacție faptul 
că România și Franța se întîlnesc 
pe terenul comun al preocupărilor 
privind trecerea la faza practică, la 
stadiul concret.al măsurilor îndrep
tate spre edificarea securității con
tinentale — și, în primul rînd, spre 
accelerarea pregătirii conferinței ge- 
neral-europene. Consemnînd această 
identitate de vederi, recentele con
vorbiri româno-franceze au reliefat

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.Ș.S., l-a primit sîm
bătă, la Kremlin, pe Maurice Stans, 
ministrul comerțului al S.U.A.. care 
face o vizită oficială în Uniunea So
vietică.

Agenția T.A.S.S. precizează că a fost 
făcut un amănunțit schimb de vederi 
asupra stadiului actual și perspecti
velor relațiilor comerciale și econo
mice dintre U.R.S.S. și S.U.A. Mau
rice Stans i-a remis lui Alexei Ko
sîghin o scrisoare din partea pre
ședintelui S.U.A., Richard Nixon, în 
care este exprimată dorința de dez
voltare a acestor relații. Scrisoarea a 
fost primită cu satisfacție, rriențio-' 
nează T.A.S.S.

al P.S.U.G.
BERLIN 20 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. transmite că la Berlin a avut 
loc plenara C.C. al P.S.U.G. în legă
tură cu alegerile care au avut loc in 
R. D. Germană, la 14 noiembrie. 
Friedrich Ebert, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., a prezen
tat un raport al Biroului Politic, iar 
Erich Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., a rostit o cuvîntare refe
ritoare la problema de pe ordinea 
de zi.

agențiile de presă transmit:
Opinia publică din Argen

tina cere anularea legilor cu carac
ter antidemocratic, de care se folo
sesc autoritățile pentru a reprima li
derii mișcării muncitorești, oamenii 
de cultură și știință cu vederi pro
gresiste, antiimperialiste, a declarat 
în cadrul unei conferințe de presă 
Ernesto Guidici, membru al C.C. al 
P.C. din Argentina. Partidul comu
nist, a declarat Ernesto Guidici, va 
continua să lupte pentru dreptul său 
de 
se 
in

țiilor în legătură cu interzicerea a- 
dunării omagiale care urma să aibă 
loc la 25 octombrie, la Universita
tea din Madrid, cu ocazia sărbători
rii celei de-a 90-a aniversări a naș
terii marelui pictor Pablo Picasso. 
După cum se știe, autoritățile fran- 
chiste au interzis manifestarea, a- 
restînd pe principalul său organiza
tor, criticul de artă Moreno Galvan.

a activa în legalitate și pentru a 
bucura de toate drepturile înscrise 
constituția țării.

Peste 300 de oameni de 
artă și cultură spanioli 
semnat un mesaj de protest pe 
l-au înaintat ministrului

au
care 

informa-

necesitatea concentrării eforturilor 
în vederea trecerii la o fază supe
rioară a pregătirilor, în cadru mul
tilateral, în așa fel îneît conferința 
să poată fi convocată încă în cursul 
anului viitor, cu participarea, în 
condiții de egalitate, a tuturor țări
lor interesate.

Evoluția vieții internaționale, pro
cesele pozitive ce se fac simțite pe 
continentul nostru ilustrează tot mai 
pregnant necesitatea organizării re
lațiilor dintre toate statele pe ba
zele respectării principiilor indepen
denței și egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, in
tegrității teritoriale și cooperării re
ciproc avantajoase. Stipulate în de
clarația româno-franceză din iunie 
1970, aceste principii au fost reafir
mate cu prilejul actualelor convor
biri, subliniindu-se importanța lor 
cardinală pentru asigurarea păcii și 
a colaborării între toate popoarele 
și între toate statele, indiferent de 
regimul lor social, pentru destinde
rea și securitatea pe continentul eu
ropean și în lume. însăși viața de
monstrează adeziunea tot mai largă 
de care se bucură aceste principii, 
înțelegerea faptului că numai prin 
respectarea lor se poate asigura o 
dezvoltare pașnică a tuturor națiu
nilor, la adăpost de folosirea forței 
și amenințării cu forța, și statorni
cirea unui climat general de 
credere și cooperare.

Se poate aprecia că exemplul 
care îl oferă în această privință 
Iațiile româno-franceze depășește 
cadrul bilateral. Reprezentînd noi și 
importante contribuții la dezvolta
rea fructuoasă a prieteniei și co
laborării româno-franceze, vizita în 
România a ministrului economiei 
și finanțelor al Franței și vizita în 
Franța a ministrului de externe al 
României se înscriu ca un aport 
constructiv la eforturile pentru 
transformarea Europei într-un con
tinent al păcii și înțelegerii între 
popoare.

Comitetul Central al P.C. 
Bulgar Consiliul de Miniștri ai 
R. P. Bulgaria au adoptat o hotărîre 
cu privire la folosirea optimă a ma
teriei prime recuperate în economie, 
anunță agenția B.T.A. Hotărîrea sta
bilește obligațiile organizațiilor eco
nomice și ale subunităților lor în do
meniul valorificării materiilor prime 
recuperabile ; ea indică, totodată, o 
serie de măsuri pentru îmbunătățirea 
condițiilor economice de achiziționa
re, pregătire și prelucrare a materiei 
prime recuperate, relevînd necesita
tea includerii acesteia în balanța de 
materii prime a țării și a reorganiză
rii ramurilor respective pe bază in
dustrială.

Președintele Franței,Ge0- 
ges Pompidou, l-a primit pe minis
trul de externe al R.F. a Germaniei, 
Walter Scheel, care se află in vi
zită oficială la Paris. După între
vedere, ministrul vest-german a de
clarat că „deosebirile de păreri din
tre Franța și R.F.G. nu sînt foarte 
mari. Sîntem angajați intr-un pro
ces de reducere a lor". El a adău
gat că viitoarea întîlnire între pre
ședintele Pompidou și cancelarul 
Brandt „va avea o influență asupra 
politicii monetare în Europa occi
dentală".

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Albania, 
Mehmet Bhehu, a primit delegația 
guvernamentală economică a R.P. 
Chineze, condusă de Fan I, minis
trul pentru relațiile economice cu 
străinătatea. Delegația efectuează o 
vizită de prietenie în R.P. Albania, 
la invitația guvernului acestei țări 
— informează agenția A.T.A.

în-

pe 
re

Radu BOGDAN

Primul ministru al Dane
marcei Jens Gtto KraS> 3 făcut o 
vizită oficială la Londra, la invita
ția premierului Edward Heath. Cei 
doi premieri au discutat unele pro
bleme legate de hotărîrea celor două 
țări de a adera la Piața comună. în 
cadrul unei conferințe de presă. 
Krag a afirmat că anul viitor în 
Danemarca va avea loc un referen
dum, ale cărui rezultate vor fi ho- 
tărîtoare pentru aderarea la C.E.E. 
Referindu-se la relațiile Est-Vest. 
premierul danez a afirmat : „Dane
marca apreciază că s-au copt con
dițiile pentru convocarea conferinței 
privind securitatea și cooperarea 
europeană".

La Varșovia, în cursul celei 
de-a doua decade a lunii noiembrie, 
s-a desfășurat o nouă rundă de con
vorbiri între reprezentanții guvernu
lui R.P. Polone și reprezentanții Va
ticanului, informează agenția P.A.P. 
Delegația poloneză, condusă de Alek
sandr Skarzynski, ministru adjunct, 
directorul Departamentului pentru 
problemele cultelor, și delegația Va
ticanului, condusă de arhiepiscopul 
Agostino Casaroli, au examinat pro
bleme de interes comun, părțile ajun- 
gînd la concluzia că discuțiile trebuie 
continuate. Arhiepiscopul Agostino 
Casaroli a fost primit, în cursul vizi
tei la Varșovia, de Wincenty Krasko, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone.

tenție a șefului statului de a tran
sfera puterea armatei, la expirarea 
mandatului său.

La Varșovia s-a deschis semi
narul internațional „Dezvoltarea 
cooperării economice in Europa 
ca factor de stabilire a unui 
sistem de securitate colectivă și 
pace durabilă". Din țara noastră 
este prezentă o delegație a Co
mitetului național pentru a- 
părarea păcii, formată din prof, 
univ. N. N. Constantinescu, 
membru al Academiei de știin
țe sociale' și politice, și lector 
universitar Traian Blajovici, 
membru al biroului comitetu
lui.

Convorbirile Kohrt-Miil-
La Berlin au continuat vi

neri convorbirile dintre Giinter 
Kohrt, secretar de stat în Ministe
rul Afacerilor Externe al R.D. Ger
mane, și împuternicitul Berlinului 
occidental, Ulrich Miiller, director 
senatorial După cum informează a- 
genția A.D.N., convorbirile vor fi 
reluate la 24 noiembrie, în clădirea 
Senatului Berlinului occidental.

„Săptămîna de prietenie 
cu Republica Populară Chi
neză" 3 £ost >nauSurată la Arezzo 
(Italia). în cadrul acestei manifes
tări vor fi deschise o expoziție de 
fotografii privind realizările. R.P. 
Chineze în construcția socialistă, 
precum și o expoziție de produse 
chineze ; vor fi prezentate filme și 
organizate conferințe.

Președintele Ecuadoru
lui, Velasco Ibarra, a declarat, cu 
prilejul unui discurs, că în cazul in 
care opoziția va continua să-și in
tensifice cererile pentru reinstaura- 
rea ordinii' constituționale, va anula 
alegerile 
tru anul 
terea la 
persoane 
capabile

generale, programate pen- 
viitor și va transfera pu- 
sfîrșitul anului 1972 ..unei 
sau unei grupări politice 

__  s-o exercite". Unele perso
nalități politice de la Quito au in
terpretat această declarație ca o in-

în vederea alegerilor 
prezidențiale din S.U.A.de 
anul viitor, senatorul Henry Jackson 
și-a anunțat oficial intenția de a 
obține învestitura Partidului demo
crat. El devine, astfel, al treilea om 
politic care își anunță în mod ofi
cial această candidatură. Ceilalți doi 
sint senatorul George McGovern și 
primarul orașului Los Angeles, Sam 
Yorty. Se așteaptă ca alți doi poli
ticieni democrați să-și facă cunos
cută candidatura — fostul vicepre
ședinte Hubert Humphrey și sena
torul Edmund Muskie.

Parlamentul portughez 3 
hotărit să acorde guvernului împu
terniciri depline în reprimarea for
țelor antidictatoriale, democratice și 
patriotice. împuternicirile au fost 
solicitate de premierul Marcello 
Caetano.

a

Comunicat bulgaro-sir. ? 
gapOFOZ. comunicatul public, . 
la încheierea vizitei in Bulgaria 
primului ministru al Republicii Sin
gapore, Lee Kuan Yew, se arată că 
în cursul convorbirilor avute cu 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Bulgaria, Stanko Todorov, a 
fost exprimată satisfacția față 
dezvoltarea legăturilor dintre 
două țări. Abordind probleme 
ternaționale, Stanko Todorov și Lee 
Kuan Yew și-au exprimat acordul 
asupra faptului că întărirea păcii și 
securității internaționale constituie o 
problemă de cea mai mare impor
tanță. Părțile au declarat că sînt 
gata să depună și pe viitor eforturi 
îndreptate spre menținerea păcii și 
lărgirea cooperării, pe baza coexis
tenței pașnice a statelor cu orîn
duiri sociale diferite.

Demisia secretarului ge
neral al Partidului Repu
blican al Poporului din 
Turcia, 
acceptată
Ismet Inonii, anunță agenția T.A.S.S., 
reluînd o știre a agenției Anatolia. 
După prezentarea demisiei, Bakșik 
a declarat presei că retragerea 
se 
în 
al

de 
cele.
in-

Șeref Bakșîk, a fost 
de președintele partidului,

sa 
datorește contradicțiilor apărute 
conducerea Partidului Republican 
Poporului.
Șeful regimului militar 

din Tailanda, Thanom Kittika- 
chorn. instaurat prin lovitura de for
ță de miercuri, a adoptat o hotărîre 
privind interzicerea tuturor partide
lor politice din țară — anunță agen
ția Associated Press. După cum se 
știe, o dată cu instaurarea regimului 
militar, la Bangkok au fost dizolvate 
guvernul și parlamentul, iar consti
tuția din 1968 a fost abolită.
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