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eficacității investițiilor
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LEGEA PRIVIND ORGANIZAREA, PLANIFICAREA ȘI EXECUTAREA 
INVESTIȚIILOR PREVEDE : Art. 12 — Organizația de proiectare răspunde 
pentru (alineatul e) : dimensionarea elementelor de rezistență, a instalațiilor 
tehnologice și a rețelelor de utilități, urmărind asigurarea stabilității și 
rezistenței construcțiilor, reducerea costului lucrărilor de construcții prin 
realizarea de obiecte cu suprafețe și volume dimensionate în strictă con
cordanță cu necesitățile reale, eliminarea exceselor arhitecturale, reducerea 
la strictul necesar a terenurilor ocupate ; ...creșterea gradului de industria
lizare a executării, folosirea soluțiilor cu grad înalt de prefabricare și alte 
.ăsuri eficiente care să conducă, în primul rind, la reducerea normelor de 

consum și creșterea productivității muncii în construcții.

Proiectanții, mai bine decît oricare 
alți specialiști, cunosc îndeaproape 
avantajele promovării soluțiilor, teh
nice, metodelor și tehnologiilor mo
derne de construcție, care pot asigu
ra creșterea productivității muncii pe 
șantiere, economisirea materialelor 
de construcție, o calitate înaltă a lu
crărilor și, implicit, reducerea dura
telor de execuție — pe scurt, sporirea 
eficacității în angajarea fondurilor 
de investiții ale statului. Nu numai 
că cunosc îndeaproape aceste avan
taje, dar pe scară tot mai largă le și 
aplică în practică. în acest sens, o im
portanță cu totul deosebită se acordă 
economisirii metalului. „Reducerea 
consumului de metal la halele in
dustriale pe care le proiectăm este 
unul din obiectivele ce se urmăresc 
sistematic în institutul nostru — 
ne-a spus ing. Nicolae Rusu, direc
tor tehnic în Institutul pentru proiec
tări de laminoare din Capitală. Pen
tru aceasta apelăm la soluții tehnice 
ingenioase, fiecare proiect fiind ana
lizat aprofundat, în comparație cu 
cei mai înalți indici de eficiență rea
lizați în acest domeniu în țară, cît 
și în străinătate Nu întîmplător, am 
obținut reduceri chiar și cu 40 la

sută a consumului de metal pe uni
tatea de suprafață a unor hale pro
iectate în 1971, față de altele — ase
mănătoare — ale căror proiecte au 
fost elaborate acum cîțiva ani, fără 
a impieta cu nimic asupra calității 
construcțiilor". Ne-am notat și o 
altă apreciere care aparține ing. 
Ion Ionescu, șef de serviciu la în
treprinderea „Energo-construcții", 
tot din București : „Cele mai mari 
obiective din planul întreprinderii 
noastre pe 1971 și 1972 — două cen
trale termo-electrice amplasate în 
Capitală — vor fi construite exclusiv 
din prefabricate și prin metoda gli
sării. Efectele ? Eliminarea utiliză
rii metalului, economisirea materia
lului lemnos și a forței de muncă 
(circa 300 de dulgheri), posibilități 
largi de mecanizare a lucrărilor, o 
productivitate ridicată a muncii". 
Iar în cadrul Ministerului Construc
țiilor Industriale, după cum ne spune 
ing. Eliade Dinu, șef de sector, prin 
folosirea unor soluții tehnice supe
rioare, la majoritatea covîrșitoare a 
halelor industriale construite în acest 
an s-au utilizat prefabricate, conti- 
nuîndu-se măsurile luate în 1970 cînd 
consumul de metal în construcții a

Tovarășului WALTER ULBRICHT
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane

Stimate tovarășe Ulbricht,
Cu prilejul realegerii dv. în înalta funcție de președinte al Consiliu

lui de Stat al Republicii Democrate Germane, vă adresez felicitări cor
diale, urări de sănătate și mult succes în activitatea dumneavoastră.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că rela
țiile de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană vor cunoaște o continuă dezvoltare în in
teresul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane

Stimate tovarășe Stoph,
Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Consi

liului de Miniștri al Republicii Democrate Germane îmi oferă plăcutul 
prilej de a vă adresa felicitări călduroase și a vă ura mult succes în acti
vitatea dumneavoastră.

îmi exprim încrederea că relațiile prietenești dintre statele noastre 
te vor dezvolta continuu.
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fost redus, față de anul anterior, 
cu circa 17 la sută.

Desigur, ceea ce s-a obținut pînă 
acum în diminuarea consumului de 
metal și extinderea utilizării prefa
bricatelor reprezintă un bun cîștigat, 
dar, dacă judecăm în lumina posibi
lităților și necesităților actuale, este 
nevoie să se acționeze și mai hotărît 
pe această cale, pentru creșterea eco
nomicității construcțiilor. Sarcinile 
mari de investiții prevăzute în ac
tualul cincinal impun cu maximă 
acuitate adoptarea de soluții în 
proiectare și execuție care să per
mită mai mult decît pînă acum creș
terea gradului de industrializare ă 
construcțiilor, extinderea utilizării e- 
lementelor prefabricate, elimina
rea exagerărilor în dimensionarea 
suprafețelor și a volumelor prevăzute 
a fi realizate, limitarea dotărilor și 
finisajelor la strictul necesar impus 
de condițiile tehnologice sau func
ționale ale viitoarelor obiective, lăr
girea și continua îmbunătățire a ga
mei de proiecte și detalii-tip și ex
tinderea folosirii acestora la toate 
categoriile obiectelor de investiții.

Nu poate fi contestat faptul că, 
pentru a înfăptui aceste sarcini ex
pres subliniate de documentele de 
partid, de legea pentru adoptarea 
planului cincinal pe perioada 1971— 
1975, proiectanții și constructorii tre
buie să înlăture unele greutăți obi
ective. Bunăoară, înălțimea nejustifi
cată a unor hale este impusă la ora 
actuală de gabaritele podurilor rulante 
fabricate în țară, mai mari decît ale 
celor realizate în alte părți ; alteori, 
elementele greoaie în construcție — 
care antrenează, deci, cantități mari 
de materiale — sînt impuse de greu
tatea exagerată a prefabricatelor 
pentru acoperiș. Există și alte cauze 
care mai obligă pe proiectanți și pe 
constructori să recurgă la soluții con
structive costisitoare. Aceasta nu jus
tifică, însă, elaborarea unor docu
mentații de investiții bune sub as
pect tehnic, dar inacceptabile din 
punct de vedere economic. O aseme
nea tendință se menține, însă, din 
păcate, chiar la lucrări recente și 
chiar în cazul unor institute de pro
iectare de prestigiu, care în alte îm
prejurări au dovedit chibzuință și 
spirit de bun gospodar în elaborarea 
soluțiilor. în situația derivației se
cundare Someșul Rece II, de exem
plu, s-a dovedit că susținerea conduc
telor din galerie poate fi realizată cu 
oțel beton și nu cu profile metalice, 
așa cum prevăzuse proiectantul (Ins
titutul de studii și proiectări hidroteh
nice din București), economisindu-se, 
evident, importante fonduri de in
vestiții. Ne referim, de asemenea, 
la lucrările liniilor electrice aeriene 
de 400 kV Borzești-Brașov (proiec
tant : Institutul de studii și proiec
tări energetice, tot din Capitală) și 
Brazi—Brașov, la care — în urma 
intervenției organelor de avizare — 
prin înlocuirea unor soluții construc
tive stabilite inițial s-au economisit 
peste 36 milioane lei.

în alte cazuri, irosirea unor fon
duri de investiții se datorează su
pradimensionării volumelor, suprafe
țelor sau elementelor de construcție.
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O nouă rubrică a ziarului nosrru

Șantierul naval Galați. în a- 
ceastă hală se asamblează 
blocurile-secfie pentru con
strucția cargourilor de mare 

tonaj
Foto : Gh. Vințilă

Ori de cite ori am avut 
prilejul să discut cu inter
locutori din țări curs 
de dezvoltare, am observat 
că interesul lor se îndrep
ta în primul rînd spre rit
mul susținut pe care îl a- 
tinge economia țării noas
tre. Dar imediat după a- 
ceea — și aproape în a- 
ceeași măsură — îi intere
sa să afle dacă dezvolta
rea țării s-a produs în 
mod uniform, în așa fel în- 
cît regiunile cele mai defa
vorizate în trecut să atin
gă nivelul celor mai avan
sate. In țările, lor, o imen
să prăpastie există încă în
tre oraș și sat, între regi
unea industrială și cea ru
rală, între regiunea locui
tă și cea neabitată — atît 
în privința nivelului de 

"trai, cît și a celorlalți indici 
ce caracterizează civiliza
ția. Atît le este de proprie 
țărilor slab dezvoltate lip
sa de egalitate între re
giuni — deși fenomenul 
poate fi întîtait și în țări 
din cele mai avansate e- 
conomic — îneît fenomenul 
este luat drept principiu de 
identificare a marasmului. 
Acolo unde centrele dez
voltate și industrializate 
coabitează cu întinse regi
uni năpădite de mizerie, ca 
niște insule ale prosperită
ții plutind pe valuri, avem 
de-a face cu 
rea ; tot așa, 
care jumătate 
lație locuiește 
— ai zice că __ ___
state, unul împlîntat în i- 
nima celuilalt : Uruguay, 
de pildă.

Avansul ta materie de 
civilizație și de dezvoltare 
se caracterizează prin o- 
mogenitate. Egalitatea ce
tățenilor se realizează e- 
fectiv în funcție de condi
țiile reale de care se bu
cură. în ultimii 20 de ani, 
idealul unei țări omogene 
a figurat în toate planurile 
și programele de perspec
tivă ale țării noastre, 
chidarea inegalităților 
condiție între oameni

bi
de

mers mină în mînă cu a- 
bolirea inegalității între 
locuri. într-adevăr, peste o 

■ geografie armonioasă, care 
dădea fiecărei regiuni

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 
BUCUREȘTI

în numele populației din Vietnamul de sud, al Frontului Național 
de Eliberare, al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud și al nostru personal, vă mulțumim sincer pentru sen
timentele de compasiune exprimate față de populația din provinciile 
calamitate de inundații, în numele poporului, al Partidului Comunist 
Și al guvernului Republicii Socialiste România.

Fie ca solidaritatea dintre populația din Vietnamul de sud și po- 
ceporul frate român să cunoască o dezvoltare tot mai frumoasă pe zi 

trece.

Avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului C.C. al 

Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud al

HUYNH TAN PHAT
Președintele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu 

Republicii Vietnamului de Sud

1:s
așteptat-o 365 de gliei
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farmecul și mîn- 
dria specifică, se suprapu- 
sese în trecut o inegalita
te a condițiilor economice 
și sociale, care greva exis
tența indivizilor. Industria, 
puțină, 
doar in cîteva locuri, 
care 
mult mai mare ca în alte 
părți utilizării mîinii de lu
cru. Spitalele, școlile bu
ne, viața culturală, teatre
le, orchestrele, casele de 
cultură erau distribuite ne-

și cultural al poporului, 
este o condiție de bază 
pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dez
voltate, pentru crearea 
premiselor în vederea tre
cerii spre comunism".

Iată de ce orice călătorie 
prin țară îți rezervă sur
prizele unor importante 
descoperiri. Aceste călăto
rii trebuie de altfel făcute 
cit mai des. pentru ca i- 
maginea să se racordeze 
mereu la ritmul rapid al

Discurs
despre

resu
omogen

uniform pe harta vieții so
ciale și spirituale a țării.

Două decenii de activita
te planificată au modificat 
radical datele problemei. 
Peisajul țării noastre s-a 
schimbat în mod funda
mental. Omogenizarea țării 
este ridicată la rangul de 
principiu călăuzitor în stra
tegia planurilor de con
struire a societății socia
liste multilateral dezvolta
te. Ea și-a găsit o expri
mare explicită în gîn- 
direa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu: „Politica de ri
dicare economică și socia
lă a tuturor zonelor țării 
— ne spune secretarul ge
neral al partidului — are 
o importanță esențială 
pentru creșterea generală a 
nivelului de trai material

1

transformărilor realității. 
La Galați, de pildă, 
nu numai o cetate a o- 
țelului, institute de cer
cetare și învățămînt supe
rior, șantiere navale care 
ar face mîndria oricărei 
economii, ci și plăcerea 
de a sta pe malul Dunării 
înt.r-un decor 
comparabil cu 
litoralul Mării 
Suceava, Casa 
și Institutul pedagogic, 
lături de alte clădiri admi
nistrative, sînt expresii de 
arhitectură modernă care 
preiau și duc mai departe 
tradițiile vechilor și presti
gioaselor monumente de 
artă ale marii civilizații 
moldovene. La Brașov, U- 
niversitatea — ta vîrful u- 

înălțimi — amintește

afli

arhitectonic 
acela de pe 
Negre. La 
de cultură 

a-

• 
se 
u- 
ca 
se

de cetatea Branului și 
Rîșnovului. La Oradea 
intră în țară prin fața 
nor giganți ai industriei, 
apoi virtuțile locale să
exprime în acele băi mo
dernizate, căutate de stră
ini încă de pe vremea Da
ciei felix. La Sibiu și Si
ghișoara, grija 
monumentelor 
dă un parfum unic acestor 
orașe. Vechiul oraș al Ba
nilor, Craiova, este în plină 
expansiune, avînd în preaj
mă combinate industriale 
de mărimea unor orașe. Pi- 
teștiul fabrică produse chi
mice și automobile și
întreține atmosferă de sub
stanțială cultură. Cea
mai 
țării se 
șoara.

Cîteva 
teristice 
treptată 
conomice și sociale a țării 
noastre. Ar putea fi citate 
repartiția obiectivelor noi, 
prevederile noului cinci
nal, în sfirșit, volumul in
vestițiilor în județele altă
dată deficitare — și atunci 
s-ar vedea că, în timp ce 
ta țara întreagă investițiile 
creșteau de 1,7 ori, în ju
dețele Vîlcea și Mehedinți 
ele creșteau de 4 ori în a- 
ceeași perioadă. Cine ur
mărește strategia dezvoltă
rii în țara noastră va ve
dea că — în afara unei li
nii industriale care începe 
la Reșița, continuă prin 
Hunedoara și se întinde 
prin ramificație spre Tur
da sau o cotește, pe după 
munte, spre Făgăraș și 
spre Brașov — planurile 
cincinale succesive din ța
ra noastră au croit noi axe 
de mare randament pro
ductiv : una care începe la 
Suceava și se termină la 
Galați și a doua care în
cepe la Turnu Severin și, 
trecînd prin Craiova, Sla
tina, Pitești, se răsfrînge 
în linia clasică București— 
Ploiești. Așa s-a putut ob
ține ca, în 1970, de pildă, 
în 36 din cele 39 de jude
țe ale țării, ponderea pro-

Mircea MALIȚA

păstrării 
medievale

cultură.
bună politehnică a 

găsește la Timi-

cifre ar fi carac- 
pentru realizarea 

a omogenității e-

(Continuare în pag. a IV-a)

Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Opinia unanima a profe
sorilor situează ora de di
rigenție printre activitățile 
școlare cu cel mai înalt po
tențial educativ. Și pe 
drept. Pentru că în contex
tul influențelor formative, 
exercitate de altfel prin 
toate disciplinele de învăță
mînt, ora de dirigenție se 
remarcă prin posibilitățile 
sale de intervenție educati
vă directă, profundă în via
ța întregii clase, prin culti
varea acelui climat de au
toexigență și responsabili
tate care să asigure forma
rea înaltelor trăsături mo- 
ral-politice, cetățenești ale 
tinerilor. Dar, practic, atin
ge întotdeauna ora de diri
genție cota de eficacitate 
educativă care ar 
să-i fie proprie ?

Căutăm răspuns la 
tă întrebare la 
industrial pentru construc
ții de mașini din Bra
șov. Aici, ca în toate 
unitățile școlare din țară, 
s-au organizat succesiv dis
cuții ample pe tema orei 
de dirigenție. a scopurilor 
sale morale, educativ-cetă- 
țenești, a conținutului său. 
Iar în cuprinsul acestor 
dezbateri s-au reliefat opi
nii pledînd convingător pen
tru valorificarea- orelor de 
dirigenție pe un plan e- 
ducativ superior. Dar dis
cuțiile n-au depășit sfera... 
discuțiilor. Iar la începutul 
actualului an școlar, cînd 
urma să se treacă la elabo
rarea. unui plan de acțiune 
concretă, s-a recurs ca și 
altădată la formule despre 
care ș-a mai... discutat.

Analizăm această stare 
de fapt și punem întreba
rea dacă temele care figu
rează in unele planuri 
calendaristice au, într-ade- 

Ivăr, un potențial educativ ?
— E adevărat că se pluteș

te puțin în necunoaștere,

e mai exact să 
spun într-o cunoaștere im
precisă a ceea ce trebuie să 
fie ora de dirigenție în 
noul climat educativ — ne 
răspunde tov. ing. Ion Ga
vrila, directorul liceului. 
Bunăoară, se știe prea bine 
că dirigenția trebuie să fie

sa urmărească formarea cî- 
torva deprinderi concrete, 
dar esențiale pentru întrea
ga activitate a tinerilor, de 
la nevoia de informare zil
nică, la obișnuința și pri
ceperea de a citi o carte po
litică, de a gindi în corela
ția lui social-politică fiece

DIRIGENȚIA
trebui

aceas-
Liceul

și impnmți&

educativa
REPORTAJ-ANCHETĂ ÎN ȘCOLI 

DIN JUDEȚUL BRAȘOV

consacrată pregătirii elevi
lor in vederea participării 
Ia viața social-politică și a 
formării trăsăturilor mora
le, caracteristice omului 
societății socialiste, ea 
tematica acestor ore deri
vă, firesc, din cerințele con
crete ale muncii de edu
cație, din fiecare clasă. Dar 
dacă analizăm de exemplu 
modul ta care aici se face 
informarea politică a elevi
lor, ce observăm ? în loc

fapt de viață, ora de diri- 
genție își dispersează forța 
educativă în fel de fel de 
formule care uneori numai 
educative nu sînt. Fără să 
încerc a ne absolvi pe noi, 
corpul profesoral, de partea 
răspunderii ce ne revine, . 
trebuie totuși să spun 
că la această stare de lu
cruri
mulți factori. în 
nu s-au făcut nici un fel 
de precizări cu privire la

organizarea orelor de 
genție. Și apoi, priviți 
plan de învățămînt pentru 
anii I și II 1 Se pare că a 
înjumătățit orele de diri- 
genție la liceele de speciali
tate. în orice caz, nu rezul
tă precis de aici dacă situa
ția e ca înainte sau dacă 
acum a rămas o oră la 
două săptămîni. Se preve
de cumva ca a doua oră să 
fie suplinită prin acele ac
tivități politico-educative 
organizate de U.T.C. ? Ar 
trebui comunicat clar.

...Oră de dirigenție la clasa 
a Vl-a A a școlii generale 
din comuna Sînpetru, jude
țul Brașov. 22 de elevi, în 
prima parte a lecției „îm
părțirea responsabilităților", 
fac dovada unei reale pu
teri a opiniei personale, știu 
să ia poziție critică față de 
actele de indisciplină, să-și 
analizeze autocritic compor
tarea. O astfel de con
cluzie este și mai preg
nant resimțită cînd se trece 
la împărțirea concretă a 
responsabilităților. Clasa 
întreagă vibrează. Simți 
ușor cum pentru copiii din 
bănci acesta e un moment- 
cheie. Momentul împărțirii 
responsabilităților. într-un 
asemenea moment, ce face 
dirigintele ? Cere părerile 
clasei ? Organizează o dez
batere în limitele lor pen
tru ca unui asemenea mo
ment să-i fie valorificat 
întregul potențial educa
tiv ? Nu 1 Dirigintele se 
declară mulțumit de fostul 
colectiv de conducere 
clasei și îl propune, 
însuși, din nou.

— Sînteți de acord ?
— (Un moment de ezitare 

și clasa strigă în cor) Daaa!

al 
el

au contribuit mai 
noul an Mihai IORDĂNESCU

(Continuare în pag. a V-a)

LA TRATATUL OE LA VARȘOVIA
pentru discutarea problemelor le
gate de pregătirea convocării 
Conferinței general-europene pen
tru securitate și colaborare.

în zilele de 30 noiembrie — 1 de
cembrie a.c., va avea loc la Varșo
via o consfătuire a miniștrilor a- 
facerilor externe ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia

Excelenței Sale
Domnului MOKTAR OULD DADDAH

Președintele Republicii Islamice Mauritania 
NOUAKCHOTT.

Ziua națională a Republicii Islamice Mauritania îmi oferă plăcuta 
ocazie de a vă adresa, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și 
poporului român, precum și al meu personal, cele mai calde felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de pace și pro
gres poporului mauritanian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile româno-mauritaniene se vor 
dezvolta continuu în interesul popoarelor noastre, al înțelegerii și coope
rării internaționale.

Cu cea mai înaltă considerație,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru felicitările pe car» 

ați binevoit să mi le adresați cu ocazia Zilei naționale și vă rog să pri
miți urările sincere pe care, le formulez pentru fericirea dumneavoastră 
personală și prosperitatea poporului român.

SULEIMAN FRANGIEH
Președintele Republicii Liban
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FAPTUL
DIVERS

DEZBATERI FRUCTUOASE, 
EXIGENTE

Start
cinegetic

Astăzi, 28 noiembrie a.c. — 
așa după cum ne-a informat A- 
sociația generală a vinătorilor și 
pescarilor sportivi — începe se
zonul de vînătoare la iepuri și, 
în sfîrșit, la fazani. Cei mai 
mulți dintre cei ce îndrăgesc 
acest sport vor fi la start. Ure- 
cheații și fazanii așteaptă. Nu 
vrem să anticipăm cu ce recol
tă se vor solda expedițiile or
ganizate în ziua inaugurală și 
în cele ce vor urma. Dar pen
tru acest sezon cinegetic se pre
vede recoltarea a circa 150 000 
iepuri și a 45 000 fazani (față de 
8 000—8 000 fazani în sezonul tre
cut). Cite focuri se vor trage ? 
Greu de apreciat (chestiune de 
măiestrie sportivă). Parafrazînd 
însă un bine cunoscut proverb, 
vom spune numai că succesul 
depinde... după cîți iepuri 
leargă fiecare !

a-

Reacția 
neglijenței

Acum cîteva zile. Grupul 
șantiere de construcții din 
goviște a început o nouă 
crare în apropierea uzinei 
utilaj petrolier din oraș. 1 
dată, in timp ce un excavator 
mușca de zor din pământul 
care trebuia să fie dislocat, 
cupa lui a fost învăluită într-o 
puternică flamă incandescentă. 
De unde provenea ea, n-a fost 
greu de aflat: excavatorul rup
sese cablul subteran ce alimen
ta uzina cu energie electrică. 
De aici, o adevărată reacție în 
lanț. Au fost scoase din func
țiune cele 4 cuptoare din secția 
oțelărie, pierzîndu-se 60 tone 
de oțel, echivalentul a 32 tone 
de piese turnate. Deși incom
plet, bilanțul pagubelor se ri
dică la circa 240 000 lei. Acum, 
atît cei ce au început săpăturile 
fără să știe, de fapt, unde sapă, 
cit și cei ce nu i-au oprit la. 
timp pot fi siguri că 
neglijență va avea o 
promptă asupra propriilor 
buzunare.

! de 
Tir-
lu- 

i de 
Deo-

această 
reacție 

lor

CU...
O discuție9

foc
In urma unei, discuții nu prea 

temperate cu soția sa, Ion bu
tucea din comuna Piatra Olt s-a 
trezit la un moment dat vor
bind doar cu sine însuși! Și-a 
cercetat gospodăria de-a fir a 
păr, dar partenera sa la „dia
log* nu era nicăieri. „Nu poate 
fi decit la maică-sa, in comuna 
Găneasa" — și-a spus el și, in 
plină noapte, a plecat după ea 
să o cheme acasă. Neobținînd 
însă succesul scontat, I.B. s-a 
gindit să recurgă la un alt mij
loc pentru a-și determina soția 
să revină la domiciliul lor : a 
luat un chibrit și a dat foc ca
sei în care locuia soacra sa ! 
Noroc cu pompierii voluntari 
din comună care au stins focul 
cu rapiditate. Aceasta nu-l scu
tește însă pe incendiator de. 
consecințele prevăzute de lege.

A dispărut 
turmăo
întîmplat în comuna Du- 

deștâi-Vechi, județul Timiș, 
seara zilei de 24 spre 25 
tombrie a.c. — după cum aflăm 
dintr-o scrisoare semnată de 
Rafael Kalvankov din localitate 
— a dispărut o turmă de 243 de 
oi. chiar din... stîna lor ! Au 
fost căutate peste tot, dar pînă 
acum nu li s-a dat încă de 
urmă. Oile erau de rasă spancă, 
țigaie, merinos și caracul. Cine 
poate da relații în legătură cu 
acest fapt se poate adresa fie 
organelor de miliție, fie autoru
lui scrisorii menționate.

S-a
In

oc-

Cine 
a călătorit
ieri spre 
Pitaru ?

re-
Ștefan.,

Am primit un telefon la 
dacție :. „Mă numesc 
Bărbulescu, sînt salariat la 
I.O.R. și locuiesc în București, 
str. Comarnic nr. 10, sectorul 2 
(telefon 35.49.58.). Ieri diminea
ță mergeam cu mașina dinspre 
Pitești spre comuna Potlogi. 
Aproape de Găești, la ieșirea 
din șoseaua națională, am în- 
tîlnit o femeie cu doi copii în
tre 1 și 3 ani, care aștepta o 
ocazie pentru a merge in ace
eași direcție. Cum era frig, am 
invitat-o să urce cu copiii pe 
banca din spate. La coborîre, 
în satul Pitaru, ea a uitat însă 
in mașină o geantă pe care am 
descoperit-o după cîteva ore, 
cînd am ajuns acasă. în gean
tă se află diferite lucruri ale 
copiilor, o sumă de bani, dar... 
nici un act ! Vă întreb, cum aș 
putea afla cine este și unde 
locuiește pasagera respectivă, 
ca să mă duc să-i restitui gean
ta ?“. Firește, nu i-am dat in
terlocutorului nici un răspuns. 
Cine se oferă să i-1 dea ?

RubricS redactata de s 
Dumitru TÎRCOB 

Gheorglie POPESCU 
eu sprijinul corespondenților 

Scînteîi".

Aîlîndu-ne zilele trecute Ia uzina 
„Progresul" din Brăila, a trebuit să 
ne decidem la care din cele 18 adu
nări de dare de seamă, cite s-au ținut 
aci într-o singură zi, să participăm. 
Am preferat adunarea generală a or
ganizației de bază de Ia cazangerie 
II, întrucît în această secție — unul 
din pilonii marii uzine brăilene — 
își desfășoară activitatea peste 100 de 
muncitori comuniști și, după cum ni 
s-a spus, în multe privințe, soarta 
îndeplinirii planului pe uzină aici se 
decide, de munca oamenilor din a- 
ceastă secție depinde. Cum este și fi
resc, aceasta sporește considerabil 
responsabilitatea organizației de par
tid pentru îndeplinirea în cele mai 
bune condiții a sarcinilor planului de 
producție, pentru educarea oamenilor 
în spiritul înaltelor idealuri comu
niste.

Propunîndu-și să analizeze cu exi
gență partinică activitatea comuniș
tilor pe distanța unui an, abordînd 
un larg evantai de probleme și preo
cupări. adunarea generală de dare de 
seamă a avut ca punct de referință 
tocmai sentimentul responsabilității 
pentru munca și viața colectivului, 
în cadrul dezbaterilor din adunare 
s-au făcut numeroase referiri la mo
dul în care se manifestă exemplul 
înaintat al comuniștilor din organiza
ție ; în acest context, deși darea de 
seamă prezentată de secretarul or
ganizației de bază, tovarășul Octavian 
Buzea, a cam abuzat în laude (ca să 
fie... concretă a citat nu mai puțin 
de 100 de nume de oameni, dintre 
care 70 de evidențiați) dezbaterile nu 
i-au împrumutat „tonul" și au insis
tat, cum era de așteptat, cu deosebire 
asupra „rezervelor interne" de care 
dispune organizația de partid în în
tregul ei, precum și fiecare comunist, 
pentru ca prezența lor în viața co
lectivului să'se manifeste cu o forță 
sporită, să exercite o cît mai puterni
că influență mobilizatoare asupra a- 
cestuia.

Maistrul Petre Stoica amintea în 
cadrul discuțiilor că la o recentă 
verificare a reieșit că, in ultimele 
trei luni, nu s-a semnalat nici o sin
gură absență nemotivată a vreunui 
membru de partid. „Dar acest lucru 
nu ne poate mulțumi, pentru că in 
secție mai sînt destui „campioni" ai 
absențelor nemotivate — a adăugat 
el. Cele 2 400 om-zile de lucru iro
site astfel în cursul acestui an sînt 
echivalente cu timpul de fabricare 
a unui lot de 20 de rulouri. Nu e 
de ajuns că membrii de partid res
pectă disciplina muncii, ei au dato
ria să stimuleze combativitatea în
tregului colectiv împotriva oricărei 
încălcări a acesteia".

Pornind de la cerințele ce decurg 
din programul de educare comunistă

viața de partid

Faptul că în darea de seamă au 
fost relevate cu îndreptățită satisfac
ție rezultatele obținute în îndeplini
rea și depășirea lună de lună a pla
nului de producție, în reducerea 
consumului de metal și economisirea 
materialelor — rezultate în care sînt 
incorporate munca plină de dăruire 
a sute și sute de oameni, în primul 
rînd a membrilor de partid, care au 
inițiat numeroase acțiuni în sprijinul 
îndeplinirii sarcinilor de producție 
situîndu-se în fruntea lor — n-a .ge
nerat în adunare sentimente de au- 
tomulțumire. Dimpotrivă, dezbaterile 
s-au caracterizat prin efortul colec- ! 
tiv de a stabili căile prin care pot 
fi dobîndite rezultate superioare ; a- 
„naliza responsabilă, critică a activi
tății desfășurate în cursul ultimului 
an a pus în lumină neajunsurile de 
natură subiectivă care au diminuat, 
realizările.

a maselor, muncitorii Victor Chelner, 
Nicolae Ștefan și Vasile Porumb au 
insistat asupra necesității ca munca 
politico-educativă de masă să-și spo
rească aportul la încetățenirea res
pectării riguroase a prevederilor re
gulamentului de ordine interioară, la 
crearea unei opinii de masă comba
tive față de vechile năravuri și apu
cături, opinie care să se afirme 
prompt, viguros, fără a lăsa ea unele 
abateri să se „coacă", să se agraveze. 
Pe drept cuvînt, au subliniat însă 
maî mulți vorbitori, munca politico- 
educativă desfășurată de organizația 
de partid va fi cu atît mai eficientă, 
ecoul ei cu atît mai puternic, cu cît 
ea se va îmbina armonios cu măsuri 
practice pentru înlăturarea deficien
țelor în organizarea producției, care 
favorizează munca în asalt, cu tot 
cortegiul de consecințe negative ce 
decurge din aceasta. „Cum să folo
sim din plin timpul de lucru dacă 
ni se asigură de lucru doar spre 
sfîrșitul lunii, în vreme ce în pri
mele decade abundă „golurile" de 
producție

O deosebită atenție s-a acordat în 
cadrul discuțiilor rolului comuniști
lor în combaterea oricăror forme de 
risipă, în cultivarea spiritului de răs
pundere pentru gospodărirea și folo
sirea mijloacelor materiale, a tutu
ror bunurilor uzinei, relevîndu-se că, 
deși unele, echipe obțin în mod con
stant economii de metal, consumul 
normat de metal pe ansamblul uzi
nei a fost depășit anul acesta cu cîte
va sute de tone. După ce au ilustrat 
în mod convingător daunele pe care 
le aduce uzinei risipa de scule, de 
electrozi și alte materiale, tovarășii 
Gheorghe Munteanu, Banu Semafonte 
și Vasile Vișcot au arătat că ase
menea stări de lucruri arată cît de

mult maî are de făcut organizația 
de partid pentru ca fiecare muncitor 
să înțeleagă ce îndatoriri îi revin in 
dubla sa calitate de producător și 
de proprietar al mijloacelor de pro
ducție.

Este un merit al adunării de dare 
de seamă că principalele probleme 
economice, sarcinile privind îndepli
nirea riguroasă a planului pe acest 
an și pregătirea unui „start" bun al 
producției în anul viitor au fost abor
date în strînsă legătură cu problemele 
vieții interne de partid, cu aspecte 
referitoare la perfecționarea stilului 
muncii de partid, la intensificarea 
activității politico-educative în lumi
na programului educației comuniste 
a maselor- adoptat de recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. Pe bună drep
tate s-a insistat în cadrul discuțiilor 
asupra necesității participării active 
a tuturor membrilor de partid la 
viața organizației, astfel ca aceasta 
să-și îndeplinească în cele mai bune 
condiții rolul conducător, să-și spo
rească capacitatea de mobilizator al 
maselor. în această ordine de idei, 
tovarășii Dumitrache Milutinovici, 
Petruș Drăghici și alții au cerut bi
roului organizației de bază să dea 
dovadă de niai multă fermitate și 
consecvență în, finalizarea măsurilor 
stabilite în adunările generale, să 
exercite un control exigent asupra 
modului în care își îndeplinesc mem
brii de partid sarcinile profesionale 
și obștești, cum se afirmă fiecare 
dintre ei ca exemplu de înaltă res
ponsabilitate socială la locul de mun
că și în afara uzinei. Formulind su
gestii pentru îmbunătățirea muncii 
biroului organizației de bază, tovară
șul Ștefan Cotigă a stăruit asupra 
necesității de a se imprima activită
ții organizației un curs continuu, 
neîntrerupt, astfel ca soluționarea 
diferitelor probleme să nu fie lăsată 
exclusiv pe seama adunărilor gene
rale.

Maturitatea politică a participan- 
ților la discuții s-a reflectat și în 
faptul că, în pofida caracterului 
descriptivlst, lipsit de combativitate 
al dării de seamă, ei au analizat cu 
exigență modalitățile de creștere a 
rolului conducător al organizației, de 
afirmare a fiecărui comunist ca o 
prezență vie, dinamizatoare la locul 
de muncă. Bilanțul activității de 
partid și economice desfășurate în 
ultimul an nu a reprezentat astfel 
un scop în sine, ci temelia trasării 
jaloanelor pentru perfecționarea ei 
calitativă. Factorul decisiv pentru 
realizarea acestei cerințe constă în 
aplicarea riguroasă a planului de mă
suri adoptat, astfel ca dezbaterile 
care au avut loc, concluziile desprin
se din sugestiile, criticile și propune
rile comuniștilor să-și găsească fina
lizare, să capete acoperire în fapte.

Constantin MORARU

Aseară, cînd mă întor
ceam, prin lapoviță și 
ninsoare, de la „Voi sări 
din nou peste băltoace", 
mi-a venit ideea să-l 
apăr pe Băilă. Pentru că 
era deschis la „Univer
sal" am și intrat să-mi 
cumpăr o robă de ma
gistrat. N-am găsit. N-am 
găsit robă nici la „Con
signația". Negăsind, de
sigur, voi fi nevoit să-i 
iau apărarea in același 
costum cu care m-ați vă
zut stând la coadă la ouă 
de găină stearpă.

Cine e Băilă 2
Născindu-se la Șotînga 

de Dîmbovița, in anul 
1910, și avindu-l tată pe 
Dinu, iar mamă -pe, Țin
ea, Tudose D. Băilă s-a 
făcut negustor și proprie
tar de imobile. A fost a- 
mestecat într-o afacere 
cu mai multe ocale de 
aur, iar în perioada de 
cind noi construim cu 
mânecile suflecate,domnul 
Tudose Băilă a avut 17 
condamnări, una mai „fru
moasă" decît alta. A fost 
închis pentru delapidări, 
pentru abuzuri în ser
viciu, pentru escrocherii, 
pentru falsuri, pentru uz 
de falsuri...

„Momental" domnul 
Băilă, domnul Tudose D. 
Băilă este luat in „păs
trare" de Miliția sectoru
lui 8 din Capitală. Ce-a 
mai făcut 7 O glumă !

Ieșit din închisoare, 
domnul Băilă a ascultat 
buletinul meteorologic și 
a ieșit în lume cîntînd 
melodia „Chiriac n-are 
parale, Chiriac boboc". 
L-au auzit constructorii 
văitîndu-se că n-are pa
rale și l-au invitat să 
vină pe șantier să mun
cească și să facă parale. 
Băilă a dat din cap ,,a 
nu" și a plecat mai depar
te, fredonînd aceeași me
lodie, dar cu vreo șase 
numere mai tristă. Prin 
Gura Oborului s-a întâl
nit cu niște hoți neprinși, 
dar „negustori cinstiți". 
Cum au dat cu ochii de 
el l-au și întrebat:

— Ce face coana Ma
rioara 7

— De ce nu întrebați 
ee fac eu 7

— Tu ai antecedente 
penale, nu stăm de vorbă 
cu tine. Nu-ți putem da 
gestiune ! Vino cu coana 
Marioara, nevastă-ta, pe 
la noi și. o să ai ce face.

Băilă Tudose a luat-o 
pe coana Marioara, ne- 
vastă-sa; de brațetă, s-a 
dus cu ea la Asociația in
ter coop era.tistă „Unirii" 
care nu de mult a fuzio
nat cu întreprinderea in- 
tercooperatistă. de valori- 
ficare-Ilfov și cei doi soți 
s-au întors acasă gestio
nari. Au alergat în Bd. 
Bucureștii Noi, au găsit 
un imobil și... în cîteva 
zile a fost deschisă pe nu
mele coanei Marioara o 
secție de , preparate — 
carmangerie. Ieșeau afu- 
mături, leber, tobă, pas- 
tramă, cîrnați oltenești,.

ca din fabrică. Că de alt
fel domnul Tudose e pri
ceput. Renumit și mare 
cirnățar !

' Marelui cîrnățar i se dă 
mină liberă. Toți șefii lui 
uită cu cine au de-a face. 
Pardon ! Se fac că nu 
știu cu cine au de-a face. 
Avînd miini libere, dom
nul Băilă își sumete mî- 
necile și face o „ceață" 
în gestiune mai deasă de
cît cea de la aeroportul 
Otopeni. Se manipulează 
bonuri de mână în va
loare de zeci de mii de 
lei, unele false, altele și 
mai false 1 Se deschid 
îngrășătorii de animale

iși vinde mațe în valoare 
de vreo 43 200 lei !

Șefii lui, văzînd că se 
descurcă excepțional, il 
roagă să deschidă și o 
mustărie în Obor. Băilă, 
pricepîndu-se și la must, 
și la derivatele mustului, 
împreună cu coana Ma
rioara, ia gestiunea mus
tăriei. Il aduce,și pe Du
mitru Siminică să cinte 
la mustărie : „Abre nane, 
abre tate", „Lele cu con
deie lungi", „Dor de 
mamă" și altele...

„Orificiul" pe care l-a 
făcut Tudose Băilă în a- 
vutul obștesc de cînd a 
ieșit din închisoare urcă

Dați-mi o roba, 

vreau
sa apar un

delapidator!
foileton

pe la diferite C.A.P.-uri 
din Ilfov. Se duc animale 
la îngrășat pentru cîrnă- 
țăria lui Tudose... Se 
cheltuiesc 185 685 . de lei 
pentru construirea unei 
astfel de crescătorii la 
C.A.P. Braniștea, care 
este folosită doar... trei 
luni ! Stați! Animalele 
duse la îngrășat nu erau 
cintărite înainte și nici 
după. Ci doar numărate. 
Oricît ai fi de priceput 
în matematică nu poți 
să-ți dai seama cit se în
grașă un animal trecut 
prin îngrășătorie.

Lui Băilă i se mai dă 
o mină liberă I I se per
mite să cumpere animale 
de la particulari. Și cum
pără !... In particular fie 
spus, cu experiența celor 
17 condamnări, Băilă se 
pricepe să târguiască de 
la particulari. „Ceața" 
din gestiune il derutează 
chiar și pe el. Apar niște 
încurcături de mațe !... 
Scriptic, Băilă cumpără 
mațe pentru făcut, cîrnați 
oltenești de zeci de mii 
de lei de la persoane 
care mai degrabă știu cum 
arată pe dinăuntru un 
papagal împăiat, decit 
cum arată pe dinafară 
piște, mațe pentru cîr
nați oltenești, Pînă și el

spre o jumătate de mi
lion ! Ei bine, aseară cind 
mă întorceam de la fil
mul „Voi sări din nou 
peste băltoace" mi-a ve
nit ideea să-l apăr pe 
Băilă.

Spre ora prânzului l-am 
rugat pe tovarășul colo
nel Popescu să-mi înles
nească o întâlnire cu 
clientul meu. Doleanța 
mi-a fost satisfăcută, dar 
a trebuit să' fac anti
cameră pentru că domnul 
Tudose Băilă era în baie. 
Cind a venit, i-a întrebat 
cu multă impertinență 
pe anchetatori :

— Domnul cine e 7
Este necesar să știți că 

Băilă este uns cu vreo 
168 de alifii, printre 
care și alifia aia care, 
dacă te ungi cu ea, nu se 
mai lipește cinstea de 
tine. Așa că nu „ți
nea" să-i spun chiar de 
la început că vreau să-l 
apăr. Ca să-i derutez 
„cercetările" l-am între
bat dacă are rude la 
Paris.,

— Eu rude la Paris ? 
De ce mă întrebi ?

— Ai un pulover pe 
dumneata... !

— E de la „Consigna
ția".

— Atunci r. ai rude la '

„Consignația" pentru că 
nu prea am văzut prin 
rafturi astfel de pulovere. 
Apropo, ce-ai pățit la 
ochi ? Răceală 7

— Domnule, nu știu 
cine ești.. Eu sînt Tudose 
Băilă. Și dacă n-aveam 
defectu’ ăsta de fabrica
ție la ochiu’ ăsta din 
dreapta, nici Interpolul 
nu mă prindea !

— Cu ce să te prindă 
Interpolul 7

— Eu sînt Tudose 
Băilă, am 17 condamnări.

— Știu.
— Ce știi 7
— Că ești Tudose Băilă, 

că ai 17 condamnări, că 
„amu" ai tras o „braz
dă" prin averea noastră, 
care ne costă aproape o 
juma’ de milion !

— Dacă știi toate astea, 
ee mai vrei de la mjne 7

— Vreau să te apăr ! 
Vreau să dovedesc opi
niei publice că ești ne
vinovat !

— Nevinovat! 7 Dom
nule, eu tot intru în 
pușcărie, așa că-mi pot 
permite să te jignesc. 
Ești un...

— Merți, domnule Băi
lă, dar eu tot susțin că 
de data aceasta ești ne
vinovat !

— Nevinovat 7 ! Eu ! 7
— Dumneata ! Dacă nu 

te întâlneai în Gura Obo
rului cu hoții ăia ne
prinși care mai sînt ne
gustori cinstiți și nu te 
chemau să vii la ei cu 
coana Marioara ca să-ți 
dea gestiunea în primire, 
dumneata nu aveai cum 
să ne faci o pagubă așa 
de mare. Pretindeai mai 
adineauri că ești uns cu 
vreo 168 de alifii. Ești nu
mai cu 167 1 Iți mai lip
sește una. /

— Care 7 u jj
— Hoții ăștia, deocă,.....

dată neprinși, care, iar 
deocamdată, sînt negus
tori cinstiți, abia așteap
tă să le pice în „labă" un 
hoț ca dumneata, care al 
avut buclucuri cu cinstea 
și mai ales onoarea de 17 
ori, și nu mai este negus
tor cinstit. Iți dau prin 
coana Marioara gestiu
nea. Te lasă să furi cit 
poți, fură și ei mai mult, 
mult mai mult decit pot, \ 
și cînd e la o adică, 
Băilă e băgat la răcoare 
pentru că are anteceden
te, iar ei își fac o aspri 

și. „sinceră" autocritică, 
zic că au fost gură-cască 
în momentul cînd te-au 
angaiat cu antecedente 
penale, și-ți promit că-ți 
vor trimite pachete la 
„Văcărești"...

Tudose Băilă a începui 
să-și numere în minte a- 
lifiile cu care este uns și 
la un moment dat a zis :

— Și chiar mă aperi 7 
Chiar îi chemi în tribu
nal și pe cei care...

— Numai dacă-mi gă
sesc roba.

Vă rog din suflet, fă- 
ceți-mi rost de-o robă !

Nlcuță TANASE

Focșani. Noi construcții de locuințe
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„VIITORUL i 

SOCIAL"
revistă de sociologie

Va apare trimestrial, în- 
cepind din ianuarie 1972.

Foto : Gh. Vințilă

Un individ a înfrint normele de 
conviețuire socială, a încălcat dispo
zițiile legii. Infractorul este cercetat, 
judecat, condamnat și întemnițat. A- 
plicarea legii in asemenea cazuri are 
un dublu scop : reeducarea vinovatu
lui și redarea lui societății, ca și 
prevenirea unor noi fapte antisociale. 
Firesc, sancționarea promptă și adec
vată ă oricăror încălcări ale legii dă 
satisfacție opiniei publice, indignată 
de săvirșirea faptelor antisociale în 
cauză, consolidează în conștiința ce
tățenilor necesitatea respectării lega
lității socialiste, imposibilitatea sus
tragerii de la rigorile legii. Consecin
țele neaplicării sau aplicării cu în- 
tirziere a legii se vor manifesta mai 
întii tot aici, in rîndurile opiniei pu
blice ; se va pune în circulație — 
chiar dacă numai pentru o vreme — 
falsa idee a posibilității de sustra
gere de la rigorile normelor de con
viețuire socială, de la rigorile legii.

Nu o dată, în jurul unui individ 
certat cu legea și nesancționat — 
încă ! — auzi vorbindu-se astfel :

— A furat, știe toată lumea ; are 
pe cineva...

Sau :
— A săvîrșit acte de hyjiganism ; a 

scăpat fiindcă...
Și, de obicei, primul care întreține 

aceste zvonuri calomnioase este în
suși... făptașul.

în jurul infractorului, în aceste ca
zuri, se creează o adevărată aură a 
infailibilității, fapt care-1 determină 
uneori la noi și noi acte antisociale. 
Și mai grav este faptul că aseme
nea situații lovesc in ideea de justi
ție, în ideea de legalitate, pun — fie 
și vremelnic — sub semnul întrebării 
cinstea, demnitatea unor oameni. Și 
totuși, care sînt explicațiile reale ale 
unor asemenea situații ? Cum se face 
că uneori vinovatul în loc să fie din
colo de gratiile temniței’ — unde-I si
tuează faptele sale bine cunoscute o- 
piniei publice — se plimbă pe stradă, 
printre ceilalți, în disprețul legii și al 
concetățenilor, ca și cum nimic nu 
s-ar fi întimplat ?

Ne scrie Ecaterina Pîrvu din satul 
Fumurem, județul Vîlcea : „La 3 ia
nuarie a.c., seara, pe la orele 8, pe 
cînd mergea spre căminul cultural, 
fiul meu Ion Pirvu, în vîrstă de 24 
de ani, a fost atacat in drumul mare 
de o ceată de indivizi care l-au luat 
la bătaie ou ciomegele. Mai mult, 
unul din ei, Constantin Butoeru, i-a 
aplicat 7 (șapte) lovituri de cuțit în 
stomac. Fiul meu a fost transportat 
imediat la spitalul din Drăgășani,

atentat la viața fiului meu nu există 
oare lege ? Noi credem că da ! Se 
pare însă că aceștia au pe cineva..."

Am fost pe teren, am discutat cu 
oamenii din Fumureni, am văzut do
sarul cauzei.’ Două sînt concluziile 
care se impun de la bun început :

I. Faptele relatate de semnatara 
sorisorii sînt exacte : la 3 ianuarie 
a.c.,. Constantin Butoeru, împreună cu 
alți indivizi au atentat la viața tână
rului I.P. La data cercetării noastre

tîlnit-o și în alte cazuri : tergiversa
rea izvorită din tratarea birocratică, 
iresponsabilă a actului justițiar. Pe 
scurt, lucrurile stau astfel :

De la 3 ianuarie — cind s-au pe
trecut faptele — și pînă la 25 februa
rie (52 de zile !) s-a întocmit dosarul 
de cercetare penală. (Cercetarea a 
fost făcută de șeful postului de mili
ție din comuna Lungești, de care 
aparține satul Fumureni). Dosarul a 
fost înaintat procuraturii locale Dră-

Procesul intră pe rolul judecătoriei 
de abia în octombrie, la zece luni de 
la săvirșirea faptelor.

Intre săvirșirea faptei și trimiterea 
în judecată a vinovatului s-au scurs 
deci zece luni. Zece luni în care do
sarul s-a plimbat în sus și în jos, de 
la miliție la procuratura locală, de la 
procuratura locală la procuratura ju
dețeană ș.a.m.d. Zece luni în care 
toată lumea s-a ocupat (sau nu s-a 
ocupat...) în exclusivitate de califi

Legea trebuie aplicată cu fermitate și la timp
COMPORTARE BIROCRATICĂ ÎN ANCHETAREA TENTATIVEI DE OMOR DE LA FUMURENI

unde, datorită intervenției și îngriji
rilor atente primite în timpul celor 
90 (nouăzeci) de zile de spitalizare, 
a putut fi salvat. (12 zile a stat nu
mai la reanimare). De acum încolo, 
vreme de 2 ani de zile nu va mai 
putea lucra însă ; fapt pentru care a 
fost pensionat medical.

Deși faptele stau așa cum vă rela
tez, deși organele de miliție cunosc 
acest caz, Constantin Butoeru se 
plimbă liber pe ulițele satului. Am 
sesizat aceasta, atît Inspectoratului 
miliției județene, cît și Procuraturii 
locale Drăgășani și Procuraturii ju
dețene Vîlcea ; nimeni nu a luat însă 
nici o măsură, nu mi s-a trimis nici 
un răspuns. Pentru fapte de o ase
menea gravitate, pentru Constantin 
Butoeru și ceilalți indivizi care au

(10 octombrie a.c.), toți erau în stare 
de libertate, în ciuda dispozițiilor 
precise ale legii în virtutea cărora ar 
fi putut fi arestați — măcar C. Bu- 
t'oeru dacă nu și ceilalți — încă din 
primul moment al săvîrșirii faptelor 
lor antisociale deosebit de grave.

II. Nesancționarea vinovaților nu 
se datorează vreunei mîini protectoa
re. Sînt zvonuri puse în circulație 
de ei înșiși, izvorîte din aceeași men
talitate retrogradă care Ie-a îngă
duit să încerce ridicarea vieții unui 
om.

Atunci cum se explică totuși 
această gravă și flagrantă încălcare 
a dispozițiilor legii ? Pentru ce Con
stantin Butoeru a fost lăsat atâta vre
me în libertate ?

Explicația este simplă, am mai în-

gășanî cu mențiunea „vătămare cor
porală".

La 12 mai — deci după două luni 
și jumătate ! — dosarul pleacă de la 
Procuratura locală Drăgășani la Pro
curatura județeană Vîlcea. Motivul ? 
Procurorul Ilie Spiridon constată că 
din probele administrate in cauză 
fapta constituie nu vătămare corpo
rală — cum greșit a calificat-o mili
ția — ci tentativă de omor, infrac
țiune care intră în competența pro
curaturii județene.

La 14 septembrie — deci, după alte 
patru luni ! — procurorul A. Simio- 
nescu, de la procuratura județeană, 
crede, la rîndul său, că fapta nu con
stituie tentativă de, omor, ci... vătă
mare corporală, cum fusese calificată 
inițial. Și, în consecință, tri
mite dosarul Judecătoriei Drăgășani.

carea tehnică a faptelor ; nimeni nu 
s-a ocupat însă de ceea ce trebuia să 
se ocupe cu precădere : de dreptate. 
Zece luni în care Constantin Butoeru 
a continuat să-și manifeste nestin
gherit disprețul față de lege, față de 
normele de comportare in societate, 
spre indignarea oamenilor cinstiți din 
Fumureni, din comunele și din satele 
apropiate, care cunoșteau acest caz. 
Zece luni în care infractorul și acoli- 
ții săi au împroșcat cu noroi în slu
jitorii legii (afirmînd că lor nu Ie 
poate face nimeni nimic, că ei au pe 
cineva)... Nu intenționăm să dimi
nuăm aici importanța unei corecte 
calificări a faptelor infracționale în 
scopul stabilirii adevărului și a justei 
sancționări a vinovaților. Nu inten
ționăm nici să stabilim cine are ți

cine nu are dreptate în acest maraton 
al declinărilor de competență. Cînd 
însă un individ pune mina pe cuțit și 
atentează la drumul mare la viața 
cetățenilor, acesta, conform legii, 
trebuie imediat arestat. Și acest lu
cru puteau și erau datoare să îl facă 
organele competente.

Cît de inexacte și de lipsite de te
mei sînt afirmațiile de genul „are pe 
cineva", „a dat ceva și a scăpat", cît 
de șubredă este credința unora că 
dreptatea ar putea fi totuși întârziată 
prin asemenea procedee ne-o dove
desc faptele : ținînd seama de gravi
tatea infracțiunii săvîrșite, în prima 
ședință de judecată, la 18 octombrie, 
Constantin Butoeru a fost arestat, 
spre satisfacția întregii asistențe, a 
opiniei publice care cunoștea acest 
caz. Din discuțiile purtate cu preșe
dintele Judecătoriei Drăgășani, to
varășul Liviu Podgornei, care a pre
zidat completul de judecată, a reie
șit că, în urma probelor administra
te în cauză, învinuirea penală se va 
extinde și asupra altor doi atentatori: 
Ioana Ciurdue și Alexandru Ciurduc
— mamă și fiu — care l-au lovit și 
ei pe Pîrvu, după ce tânărul fusese 
înjunghiat. Cu parii, în cap.

Legea nu poate fi ocolită. între 
acest adevăr, între această realitate 
și aplicarea cu întârziere a dispoziții
lor legii nu există însă nici o legă
tură. Legea trebuie nu numai apli
cată ; ea trebuie aplicată la timp.

Respectarea strictă și neabătută a 
legii, sancționarea promptă și adec
vată a încălcărilor legii — sînt impe
rative clare, precise, prezențe coti
diene ale vieții noastre sociale. Legea 
se adresează nu numai cetățenilor
— care trebuie să i se supună — ci 
șl organelor statului — care trebuie 
să vegheze la respectarea sa, la apli
carea sancțiunilor cuprinse. Cazul de 
față dovedește o dată în plus no
civitatea tergiversării aplicării măsu
rilor impuse de lege.

Florea CEAUȘESCU

în curînd apare cartea pe care ați așteptat-o 365 de zilei ALMANAHUL ..SCÎNTEIA ’ 1972
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Sfîrșitul anului se apropie 

Să ne găsească cu planul 
și angajamentele îndeplinite

Presa Informează zilnic opinia publică despre succe
sele înregistrate în întreprinderi și pe șantiere în rea
lizarea planului și angajamentelor pe lunile ce au trecut 
din acest an. Sînt o seamă de unități economice care de 
pe acum au anunțat îndeplinirea planului pe întregul an. 
O SERIE DE JUDEȚE AU RAPORTAT CU MÎNDRIE 
ONORAREA CU MULT ÎNAINTE DE TERMEN A 
ANGAJAMENTELOR ASUMATE IN ÎNTRECEREA 
SOCIALISTA PE 1971, iar în 10 luni din acest an, toate 
ministerele și-au realizat sarcinile de plan — pe an
samblu, PLANUL PRODUCȚIEI GLOBALE INDUS
TRIALE FIIND ÎNDEPLINIT ÎN PROPORȚIE DE 102,2 
LA SUTA. Este un tablou dinamic, optimist ăl activi
tății rodnice a oamenilor muncii din industrie, anga
jați cu toate forțele și energia lor în înfăptuirea exem
plară a sarcinilor de plan din primul an al cincinalului.

Demnă de relevat este, în aceste zile, și îmbunătăți
rea simțitoare a activității consacrate realizării sarci
nilor de plan în întreprinderile în care, la un indicator 
sau altul, au apărut anumite restanțe. Intr-adevăr, NU

EXISTA ÎN MOMENTUL DE FAȚA SARCINA MAI 
IMPORTANTA PENTRU MUNCITORII, INGINERII 
SI TEHNICIENII DIN INDUSTRIE DECIT ACEEA DE 
Ă ASIGURA ÎNCHEIEREA CU SUCCES, LA TOȚI 
INDICATORII, A PLANULUI PE 1971. Ca atare. în 
răstimpul care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului tre
buie folosite din plin fiecare zi, fiecare oră, pentru 
recuperarea oricăror restanțe, pentru realizarea tuturor 
sortimentelor prevăzute în plan și obținerea de produc
ții suplimentare, potrivit angajamentelor asumate și 
necesităților economiei naționale. REPORTERII SI CO
RESPONDENȚII NOȘTRI VOR FI PREZENȚI, IN 
ACESTE ZILE, IN ÎNTREPRINDERILE CARE AU DE 
REZOLVAT ÎNCĂ UNELE PROBLEME ÎN VEDEREA 
REALIZĂRII INTEGRALE A PLANULUI, pentru a 
prezenta — de la fața locului — modul cum colectivele 
de oameni ai muncii, organele și organizațiile de par
tid, forurile de resort acționează pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan, la fiecare produs, la 
fiecare indicator.

La Uzinele mecanice de mașini și utilaj minier din Baia Mare
• 38 de comenzi așteaptă să fie realizate integral ® în 
secțiile uzinei - forțe sporite, disciplină și responsabili
tate ® Directorul general al grupului de uzine este op
timist ® Care vor fi rezultatele practice în zilele urmă

toare ?

în acest an, Uzinele mecanice de 
mașini și utilaj minier din Baia Mare 
au avut de realizat, pentru benefi
ciari din țară și din străinătate, o 
gamă diversificată de peste 360 pro
duse noi, în special utilaje pentru in
dustria minieră, a materialelor de 
eonstrucții și refractare, mașini de 
ridicat și transportat ș.a. în mare 
parte, colectivul uzinei și-a onorat 
la timp și în condiții calitativ su
perioare aceste îndatoriri înscrise în 
sarcinile de plan. Dar — așa cum 
arată bilanțul pe zece' luni din acest 
an — uzina nu și-ă îndeplinit planul 
la toate sortimentele, iar în luna oc
tombrie productivitatea muncii n-a 
atins decît proporția de 95,5 la sută 
din cota planificată. Pesimiști, unii 
factori de conducere din uzină s-au 
grăbit să prelimineze în acest an o 
nerealizare a planului la producția 
globală în valoare de cîteva milioane 
de lei.

Secretariatul Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R. a analizat, nu 
de mult, cauzele care au 
atare situație, precum și 1 
se impun în vederea redresării aces
teia. Asupra cauzelor nu mai insistăm 
decît în măsura în. care ele pot servi 
ca învățăminte pentru îmbunătățirea 
activității curente și de perspectivă 
a comitetului oamenilor muncii, a 
organizației de partid din uzină, pre
cum și a conducerii Grupului de 
uzine pentru utilaj minier din Satu 
Mare, care coordonează întreprinde
rea băimăreană. Sfera acestora ține, 
in principal, de relațiile de colaborare 
cu alte uzine din cadrul grupului sau 
din afara lui, care nu întotdeauna 
au asigurat piesele și reperele nece
sare procesului de producție al în
treprinderii din Baia Mare. Practic, 

'•sub ochii conducerii grupului, uzina 
„Unio" din Satu Mare nu și-a res
pectat planul de colaborare perfec
tat cu uzina băimăreană. Din 490 tone 
de piese din fontă, solicitate de aceas
ta din urmă, „Unio" n-a livrat, în zece 
luni, decît 33 de tone ! Uzina meca
nică din orașul Dr. Petru Groza nu 
și-a respectat toate condițiile de li
vrare, ceea ce a determinat conduce
rea întreprinderii din Baia Mare 
să-și caute alt colaborator — o uni
tate din Vatra Dornei.

Paradoxală ni se pare mentalita-

i generat o 
măsurile ce

tea conducerii grupului de uzine din 
Satu Mare care, cu orice prilej, se 
întrecea în promisiuni pentru redre
sarea situației. în luna iulie a.c., în 
întreprinderea din Baia Mare s-a 
făcut o „amplă" analiză privind sta
diul îndeplinirii sarcinilor de plan, 
s-au alcătuit planuri de măsuri me-

■ nite să contribuie la recuperarea 
restanțelor și crearea condițiilor pen
tru realizarea integrală a planului 
pe acest an. Multe dintre măsuri au 
rămas, din păcate, doar pe hîrtie. Și 
nu întîmplător, lipsurile, în loc să fie 
eliminate sau prevenite, în lunile ur
mătoare s-au accentuat. „învățînd" 
din... stilul de muncă al con
ducerii grupului, unele cadre de răs
pundere din uzină au îmbrățișat 
practica de a justifica și teoretiza 
deficiențele, tolerînd actele de indis
ciplină în producție, cu urmarea că în 
secțiile de bază indicele de utilizare 
a mașinilor și utilajelor a scăzut de 
la 82.1 la sută, cît era plan'ficat, la 
72,6 la sută. Există utilaje care, deși 
sînt declarate ca pu.se în funcțiune, 
nu sînt folosite deloc sau sînt utili
zate într-o măsură redusă, printre 
care strungul-revolver, mașina de 
sablat, mașinile de împușcat miezuri, 
instalația de preparare a amestecu
rilor. Coeficientul de schimb pe 
uzină este de numai 1,52, cu toate 
că există serioase posibilități de îm
bunătățire a acestuia, mai ales în 
secțiile lăcătușerie-montaj, forje și 
altele. Nefructificate pe deplin sînt 
și rezervele de folosire a timpu
lui de lucru, prin întărirea dis
ciplinei, cultivarea unei atitudini 
înaintate față de muncă. în timp ce 
se mențin „goluri" in utilizarea rațio
nală a timpului de lucru, în cadrul 
uzinei au fost înregistrate 
103 000 ore suplimentare și 
6 000 ore-om absențe nemotivate.

Acum, nu mai este vreme pentru 
lamentări, pentru justificări. în a- 
ceste zile, care 
Ia finele anului, 
38 de comenzi, 
pentru 
vestiții, 
cestora 
trebuie 
mia națională avînd absolută

peste 
peste

au mai rămas pînă 
uzina are de onorat 
care cuprind utilaje 
de obiective de in-o serie

ce condiționează punerea a- 
în funcțiune. Aceste comenzi 
realizate neîntîrziat,

de utilajele respective. Condiții exis
tă, ele au- fost bine precizate de anali
za făcută de secretariatul comitetului 
județean de partid. Este bine că zil
nic se urmărește modul de realizare 
a celor mai urgente contracte econo
mice, că organizația, de partid a uzi
nei a luat măsuri de intensificare a 
muncii politico-educative în vederea 
creșterii răspunderii cadrelor în pro
ducție, pentru întărirea disciplinei, 
desfășurarea mai bună a activității 
formațiilor de lucru. De cîteva zile, 
în uzină au fost transferate mai 
multe strunguri, secțiile de bază au 
fost întărite cu noi forțe calificate, 
s-a îmbunătățit colaborarea cu unele 
întreprinderi din Baia Mare pentru e- 
xecutarea unor lucrări necesare ter
minării comenzilor. Care sînt efectele 
acestor intervenții ? In două decade 
din luna noiembrie, uzina și-a reali
zat mai bine de 50 la sută din planul 
pe această lună, dar. continuă încă 
„tradiția" asaltului de la sfîrșitul pe
rioadei de plan. Au fost executate, 
pînă în prezent. 8 comenzi urgente de 
utilaje. „Cu toate măsurile luate, 
ne-a relatat ing. Vasile Sabău, direc
torul uzinelor băimărene, se pare-că 
nu vom putea realiza, pînă la sfîrși
tul anului, o producție globală în va
loare de 5—7 milioane de lei. Vom 
onora, în schimb, toate contractele 
urgente de utilaje, de care depinde 
punerea în funcțiune a 
biective 
tăți de . .
încă din anul 1970, cînd s-a discutat 
planul pe acest an, că grupul de u- 
zine ne-a planificat unii indicatori 
în mod necorespunzător. Iată, în 
timp ce realizarea producției globale 
se află sub semnul întrebării, la 
ducția marfă vîndută și încasată 
liminăm o depășire de circa 18 
lioane de lei".

Prezent în uzina băimăreană.

economice 
producție.

sau 
Am

unor o- 
capaci- 
sesizat,

pro- 
pre- 
mi-

Prezent în uzina băimăreană, in 
ziua de 23 noiembrie a.c., ing. Vasile 
Cădariu, directorul general al Gru
pului de uzine din Satu Mare, ne-a 
spus :

— Planul pe acest an trebuie rea
lizat la toți indicatorii. S-au luat mă
suri în această direcție. Au fost trans
ferate utilaje de la Satu Mare, au fost 
aduse noi cadre calificate, s-a per
fectat colaborarea pe plan local pen
tru executarea unor comenzi. Totul 
depinde acum de fructificarea la 
maximum a rezervelor interne din 
uzină.

Așadar, o părere plină de optimism. 
Să vedem, în zilele următoare, care 

fi rezultatele practice.

Din fabrici și institute,
de pe șantiere și ogoare

HIA â

PREL UA TE

La I.R.U.E. Cîmpina

A doua viață a motoarelor
electrice

întreprinderea de repa
rații utilaj electric din 
Cîmpina are două decenii 
de rodnică activitate. Ini
țial, construcția ei avea în 
vedere crearea unei baze 
moderne, bine dotată teh
nic, care să corespundă 
necesităților tot mai mari 
de reparații pentru diferite
le tipuri de motoare electri
ce utilizate în induștria 
petrolului. La puțini ani 
după aceea, profilul uzinei 
s-a lărgit. S-au dat în pro
ducție noi ateliere și secții, 
a început fabricația unor 
produse care se realizau 
aici pentru prima dată în 
țară, tot pentru nevoile 
de echipare modernă a 
instalațiilor de foraj, ex
tracție și prelucrate superi
oară a țițeiului. Astăzi, 
activitatea ei se înscrie pe 
două mari direcții : repara
ții de utilaje și motoare e- 
lectrice pînă la 3 000 kV și 
transformatoare pînă la 
5 000 kVA pentru necesități
le tuturor ramurilor indus
triale din țară, precum și 
furnizarea de prefabricate 
și echipamente electrice 
complete pentru industria 
petrolului.

În nomenclatorul îmbo
gățit de la un an la altul 
cu noi asimilări de produ
se, de un deosebit interes 
în vederea promovării și 
extinderii tehnologiilor mo
derne în industria petro
lului sînt: stațiile de trans
formare (transportabile) 
pentru foraj, instalațiile

complete pentru comanda, 
pornirea și reglarea motoa- 

' relor' electrice de foraj, in
stalațiile de electroalimen- 
tare pentru parcurile se
paratoare de țiței, instala
ții de electroaiimentare 
pentru stațiile de compre- 
soare, instalații de coman
dă și protecția motoarelor 
de la unitățile de pompaj, 
și multe altele.

Directorul întreprinderii, 
ing. .Mihai Rizescu, ne in
formează că în cele trei 
trimestre care au trecut din

Tribuna
experienței
înaintate

Vasile GAFTONE 
corespondentul „Scînteii

econo- 
nevoie

uzinei tîrgoviștene este însă(Urmare din pag. I)

Așa s-a întîmplat la dezvoltarea Fa
bricii de rulmenți din Bîrlad, unde 
hala de sculărie și autoutilări a fost 
proiectată la o suprafață cu 3 000 mp 
mai mult decît era necesar (valoarea 
investiției fiind majorată" cu 4,5 mi
lioane iei), la dezvoltarea Fabricii de 
produse refractare din Alba-Iulia, 
a Șantierului naval din Turnu-Seve- 
rin, a Uzinei de aluminiu din Sla
tina (etapele a IV-a și a V-a). Ce 
determină optarea pentru asemenea 
soluții tehnice neeconomice 7 Anali
za atentă a lucrărilor arată că supra
dimensionarea unor obiective de in
vestiții are la bază, nu de puține ori, 
studierea insuficientă a gradului de 
utilizare a capacităților existente, 
procedeul unor prolectanți de a face 
abstracție de elementele care oferă 
posibilitatea economisirii pe această 
cale a fondurilor de investiții. Dar 
dacă unele institute de proiectări 
trec cu vederea aceste cerințe, ce fac 
atunci titularii și beneficiarii de in
vestiții 7 întrebarea se pune cu atît 
mai mult cu cît, în ultimă instanță, 
ei sînt cei care răspund de folosi
rea cît mai eficientă a fondurilor 
încredințate de stat. Uneori, (incredi
bil) adoptarea de soluții tehnice cos
tisitoare se datorează — o spunem 
direct — comodității .în gîndirea pro- 
iectanților. Cum altfel poate fi 
explicat faptul bizar că la am
plificarea 
110 kV

la indicația Băncii 
Investiții — a fost acceptată și folo
sită 7 Investițiile implică, în mod 
obligatoriu, investiție de inteligență. 
Dar. cum se vede, nu toți proiectan
ții fac dovada capacității de a alege 
soluții constructive cit mai avan
tajoase. Iată, în acest sens, un alt 
exemplu : în documentațiile tehnice 
ale laminorului de benzi la rece de

de la Institutul de proiec
tări de laminoare din București 7

Elaborarea unor soluții constructi
ve, care să îmbine în mod armonios 
criteriul tehnic cu cel economic, se 
înscrie ca un imperativ de prim or
din al activității 
acest 
acest domeniu, . . .
noștri au dovedit și dovedesc în con-

cincinal.

Vi

de proiectare în 
Nu dăm rețete în 
întrucît specialiștii

PROIECTAREA
factor hotărîtor al

eficacității investițiilor

stației Cluj-centru, de 
(proiectant : întreprinde

rea regională de electricitate din 
Cluj) pentru trecerea peste o maga
zie în care se aflau materiale infla
mabile, s-a prevăzut o soluție con
structivă greoaie și scumpă, deși 
mult mai simplu era să se 
mute acele materiale, posibilitate

la Combinatul siderurgic de la Ga
lați s-a prevăzut ca în dalele hexa
gonale din beton armat ale pardo
selilor să se încastreze conducte de 
metal pentru realizarea golurilor 
necesare manipulării. La execuția 
lucrărilor, muncitorii constructori au 
găsit o altă soluție, prin eliminarea 
conductelor consumul de metal re- 
ducîndu-se eu 180 tone. Toată admi
rația pentru acești constructori. inge
nioși. Dar ce au de spus proiectanții

tinuare că au capacitatea de a pune 
la punct proiecte ingenioase, unele 
in premieră pe plan mondial, cu 
înaltă eficiență tehnică și economică. 
Iată, în acest sens, incâ o realizare 
de prestigiu. Hala cuptoarelor adinei 
ale blumingUlui 1300 de la Combi
natul siderurgic Hunedoara a fost 
proiectată in 1967, iar cea similară de 
la viitoarea Uzină de oțeluri aliate 
de la Tîrgoviște — în 1970. Consu
mul de metal, pe metrul pătrat, în

cazul _ ___ ___
mai mic cu 88 kg, utilizîndu-se oțe
luri superioare. Efectul economic 
este de mare amploare, dacă ne gin- 
dim că hala respectivă însumează 
16 000 metri pătrați. Dar acționînd în 
spiritul indicațiilor conducerii de 
partid și de stat — în vederea gos
podăririi judicioase a fondurilor de 
investiții și a materialelor, creșterii 
ponderii utilajelor în totalul investi
țiilor, scăderii absolute a părții desti
nate construcțiilor — proiectanții nu 
trebuie să uite că în balanțele întoc
mite științific, la nivelul economiei 
naționale, s-a avut în vedere consu
muri raționale de materiale, de ' me
tal, diminuarea permanentă a aces
tora. Totodată, în această acțiune co
lectivă — a titularilor, beneficiarilor, 
constructorilor, dar mai ales a pro- 
iectanților — pentru creșterea econo
micității investițiilor, în utilizarea 
celor mai avantajoase soluții tehni
ce și tehnologice, o mai mare contri
buție se cere din partea furnizorilor 
de utilaje și a celor de prefabricate, 
de materiale de construcție, prin li
vrarea de materiale ușoare, cu însu
șiri calitative superioare — comparabi
le cu cele realizate pe plan mondial 
— a unor utilaje și instalații judicios 
dimensionate, care să echipeze noile 
obiective productive. Titularii de in
vestiții trebuie să urgenteze elabora
rea indicilor normativi de eficiență, 
aceasta fiind o sarcină care trebuia 
îndeplinită incă din anul 1970. Acești 
indici normativi au un rol determi
nant în aprecierea exactă a econo
micității investițiilor, în activitatea 
proiectanților și a tuturor celorlalți 
factori care poartă răspunderea pen
tru materializarea cît mai eficientă 
a programului de investiții din acest 
cincinal.

acăst an, sarcinile de pro
ducție au fost îndeplinite 
la toți indicatorii, cu mai 
multe zile înainte de ter
men. S-a realizat integral 
și angajamentul suplimen
tar de beneficii pentru a- 
cest an, de aproape un mi
lion lei. Aceste succese se 
datorese în principal creș
terii productivității muncii 
la fiecare echipă și briga
dă, la fiecare atelier și 
secție, ceea ce pune încă 
o dată în evidență hărnicia 
și competența profesiona
lă, bine cunoscute, ale co
lectivului unității, 
torii, • i 
enii de 
hotărî ți 
planul 
anul în 
cu cîteva zile.

Realizările amintite mai 
sînt și urmarea faptului că 
anul' acesta disciplina în . 
producție s-a întărit mult. 
Este 
tregului 
gospodări 
maximă 
producție 
trat din spațiul industrial. 
Practic, n-ai să găsești în 
nici unul din cele 
mari 
spațiu 
acest 
ca pe 
producția de reparații 
motoare electrice, transfor
matoare. utilaje și aparate 
de măsură electrice, pre
cum și cea de prefabricate 
și echipări electroenergeti- 
ce să crească simțitor 
față de anul trecut.

Există încă de pe acum 
create toate premisele ca 
în viitorul an să fie asimi
late, în plus, în fabricația 
de serie mică și unicate, 
noi instalații și echipamen
te complete, iar volumul de 
prefabricate 
getice să 
1972 circa jumătate 
producția uzinei.

tn legătură cu utilajele 
și dispozitivele de strictă 
specialitate din dotația în
treprinderii, am desprins

Munci-
inginerii și tehnici- 

aici sînt de altfel 
să îndeplinească 

de producție pe 
i curs mai devreme

cîteva aspecte semnifica
tive pentru modul cum' 
rhunCitorii, "inginerii și' ~ 
tehnicienii de aici au înțe
les să rezolve cît mai eco
nomicos această problemă, 
în țară nu se produc unele 
din utilajele și dispozitive
le la care ne referim 
care sînt de absolută 
ces'itate 
fășurare a procesului 
fabricație. în aceste condi
ții, și pentru a se redu
ce cheltuielile de import, 
colectivul 
utoutilare 
realizeze, 
elaborate 
întreprinderii, marea majo
ritate a utilajelor și dispo
zitivelor de care era trebu
ință. Această sarcină și-au 
asumat-o și au dus-o la 
bun sfîrșit inginerii Octavi
an Popescu și Cornel — 
nea. maistrul Petre 
nescu și tehnicianul 
Giurgeanu, împreună 
muncitorii Carol Saicovici, 
Gheorghe Bucșe, Gheorghe 
Filip ș.a.

Se poate aprecia că peste 
90 la sută din cadrele de 
bază ale unității s-au for
mat chiar aici, începînd de 
la școala profesională. în 
privința creșterii și pregă
tirii cadrelor s-a încetățe
nit tradiția ca fiecare ingi
ner, maistru, șef de briga
dă și echipă să răspundă 
nemijlocit în fața organi
zației de partid de forma
rea unor oameni oricînd ca
pabili să-i înlocuiască. Șta
feta priceperii, a destoini
ciei, a bunei organizări 
se află, astfel, în per
manență pe mîini sigure.

Deoarece ne-am referit 
la astfel de preocupări, mai 
trebuie să relevăm și meri
tele deosebite în 
multor cadre ale 
vîrstnic muncitor 
de la I.R.U.E.

Și ne- 
pentru buna des- 

de

atelierului de a- 
s-a angajat să 

după proiectele 
de specialiștii

Ta- 
Zăi- 
Ioan 

cu

în- 
a 

cu

evident efortul 
colectiv de 

și utiliza 
eficiență pentru 
fiecare metru pă-

de conducerea uzinei 
continue activita- 

după pensionare, să 
la pregătirea și în-

sectoare ale 
neutilizat, 
aspect a 

aceeași

două 
uzinei 

Tocmai 
contribuit 
suprafață, 

de

electroener- 
reprezinte în 

din

mașini electrice 
transformatoare, 

șef Mihai Nuță, 
brigadă Ioan Da-

formarea 
celui mai 
specialist 
Cîmpina.

Este Nicolae Băcilă, în vîr- 
stă de 65 de ani. El a fost 
rugat 
să-și 
tea și 
ajute
drumarea unor noi genera
ții de tineri muncitori. 
Maistrul principal Florian 
Cojocaru, de la atelierul de 
bobinaj 
mari șl 
inginerul 
șeful de
vid și mulți alții din fa
brică. în cuvinte pline de 
căldură, ne-au vorbit despre 
alesele însușiri muncito
rești ale veteranului Ni
colae Băcilă.

Anii actualului cincinal 
deschid noi perspective atît 
de creștere a dimensiuni
lor fizice, a potentelor teh
nice ale uzinei, a moderni
zării continue a tehnologi
ilor de fabricație, cit și de 
îmbogățire și diversificare 
permanentă a nomenclato
rului de produse realizate 
de către un colectiv înzes
trat, cu care industria pra- 
hoveană pe drept cuvînt 
se mîndrește.

Sever UTAN a

STIMATE CITITOR...
Publicarea, în ziarul nostru, a acestei noi 

rubrici, asemenea altor forme dc dialog cu 
cititorul, răspunde interesului major, în con
tinuă creștere, al oamenilor muncii pentru 
rezolvarea pozitivă a problemelor economice, 
care ne preocupă în egală măsură. Sporește, 
de la o lună la alta, numărul scrisorilor pe 
asemenea teme adresate redacției. Ne pro
punem, deci, să permanentizăm această formă 
de discuții, informare și intervenție a opiniei 
publice — bineînțeles, considerînd că scriso
rile trimise ziarului corespund realității, sem
natarii lor asumîndu-și deplina răspundere.

începem cu corespondența PE TEMA INOVAȚII
LOR, sosită în ultima vreme. Importanța acestora 
este lesne de înțeles pentru bunul mers al activi
tății productive. Așadar, ce aspecte critice se sem
nalează 7

Nicolae Rizea și Nicolae Diaconescu, de la I.A.T. 
Viforîta (Dîmbovița) ne semnalează un caz greu 
de înțeles. La întreprinderea respectivă există o 
instalație de detectare, cu ultrasunete, a fisurilor 
longitudinale de la țevile coloanelor de foraj. 
Operațiunea se realizează cu ajutorul unui 
port-palpator venit din import, o dată cu instalația, 
în februarie 1970, cei doi semnatari ai scrisorii rea
lizează un dispozitiv complex, care permite depis-, 
tarea simultană a oricăror fisuri (longitudinale și 
transversale) în coloanele de foraj. Depun dosarul 
de inovații. întreprinderea îl înaintează grupului in
dustrial de care aparține, iar acesta îl expediază 
Institutului de cercetări și proiectări pentru industria 
petrolului. Nimic de obiectat, aplicarea și' generali
zarea unei idei tehnice eficiente trebuie să capete 
avizul unor foruri cu autoritate tehnică. Dosarul se 
întoarce la întreprindere, însoțit de referatul insti
tutului și se execută prototipul dispozitivului con
ceput. Curînd intră în funcțiune, depistînd fisuri în 
cinci coloane pregătite pentru sonde.

Satisfacția părea deplină. Insă, de aici. începe 
partea incredibilă a lucrurilor. Institutul de proiectări 
indică : „Calculați costul unei avarii la sondă și, 
în raport cu numărul coloanelor defecte depistate 
cu ajutorul inovației, retribuiți pe autori". între
prinderea răspunde : „Noi n-am avut anul acesta 
nici o avarie, s-au preîntîmpinat prin metoda res
pectivă, ce să calculăm ?“. Și astfel inovația a 
ajuns într-un punct mort. Nu se generalizează și 
nu se retribuie. Ar rămîne ca întreprinderea însăși 
să provoace o avarie (costă aproximativ 100 000 
de lei), ca să aibă cum și ce calcula. Nici chiar 
Gîgă n-ar fi elaborat o mai năstrușnică metodolo
gie de calculare a eficienței economice ! Și, de aici, 
atitudinea, de data aceasta îmbrăcată în haina lo
gicii : „Cum să generalizezi o idee tehnică și să re- 
tribui pe autori dacă' nu cdnoșți eficiența expri
mată în beneficiu net 7“ Cu asemenea, practici cred 
cei în cauză că vor stimula creația tehnică proprie 7

Inginerul Dumitru Ștefănescu, de la uzina „Se
mănătoarea" din Capitală, ne scrie : „Din necesi
tatea reducerii consumurilor specifice energetice am 
modernizat, după o idee personală, unul dintre cup
toarele forjei, urmînd ca, mai apoi, să extind so
luția la toate cuptoarele. Am reușit. Cuptorul res
pectiv.' funcționează 
randamentulv lui a 
sumul a scăzut 
zul precedent, se __  _____ _____  .. .,.
tut de specialitate în proiectare și prototipuri de in
stalații tehnologice al Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini). Neprimindu-se răspuns în 
termenul legal, uzina — repetăm, uzina — face re
venire, dar în zadar. Serviciul tehnic al institutului, 
care a primit ambele adrese ale uzinei, este soli
citat telefonic. Tovarășul... Cutare afișează amabi
litate, promite soluționarea, dar o lasă baltă. Trec 
luni și luni și astăzi situația este neschimbată. „în 
măsura în care această problemă prezintă interes 
pentru economia națională, vă rog să mă sprijiniți 
în obținerea acestui referat de specialitate, necesar 
generalizării metodei" — conchide autorul inovației.

Dacă prezintă interes 7 Uzina, beneficiarul inova
ției, afirmă : da. Tocmai de aceea surprinde și in
dignează poziția tovarășului Cutare, de la institu
tul amintit. De unde atîta dispreț, ilustrissime 7 Și 
cum de vă este îngăduit 7 în contextul preocupării 
majore de legare strinsă a cercetării cu practica 
uzinală, care este explicația „surzeniei" la apelul 
producției 7 Solicităm intervenția autoritară a mi
nisterului de resort. Promitem să publicăm răs-< 
punsurile ministerului și măsurile luate.

Observați : și într-un caz și în altul sînt impli
cate două institute de cercetare-proiectare care n-au 
dus lucrurile pînă la capăt. De unde se vede că 
chestiunea trebuie privită și soluționată pe un plan 
mai larg, deoarece depășește cadrul a ceea ce nu
mim „caz izolat".

Ne referim acum la vechea meteahnă a „coautori
lor" apăruți ca din pămînt, cu sau fără consimță- 
mîntul (fortuit) al autorilor de fapt și de drept. 
Strungarul Nedelcu Balancea, de la S.I.R.C.A.-Bu- 
zău, ne comunică: Am realizat o inovație — dispo
zitiv de strunjit tamburi. Fiind apreciată ca eficien
tă, se propune generalizarea ei. N-aveam încă cer
tificat de inovator. Un delegat de la I T.A. București 
este trimis să ridice de la noi prototipul și să încea
pă confecționarea lui în serie. Pînă aici toate bune. 
După un timp însă, Centrala transporturilor auto 
primește, în aceeași problemă, două dosare de ino
vator. Cine era cel de-al doilea inovator 7 însuși 
delegatul care ridicase de la Buzău prototipul dis
pozitivului !

Am trimis sesizarea strungarului Nedelcu Balan
cea Centralei de transporturi auto, sperînd într-o 
rezolvare în spiritul echității, însă ne-am trezit — 
fie-ne iertată expresia — cu o însăilare de motive 
care ocolesc fondul problemei. Ce răspunde cen
trala 7 Că, întrucît „ideile" coautorului ocazional 
sînt o completare fericită a ideilor inovatorului au
tentic, s-a hotărît contopirea ambelor dosare. Răs
punsul primit nu dezrădăcinează mărăcinii, nu 
combate mentalitatea indivizilor care procedează., 
astfel, mergînd uneori pînă la însușirea ideilor al
tora. Așadar, deocamdată, n-avem ce comunica to
varășului Balancea — socotim că n-am primit nici 
un răspuns. Fie că inovația este Sau nu aprobată 
pentru generalizare. în cazul de față interesează 
procedeul și cauzele care generează destructiva pre
zență a coautorilor. Rămînem în așteptare.

Și acum, pe scurt, despre alte scrisori. Dr. ing. 
Theodor Baltac, din București : Din cite ne scrieți 
cu privire la inovația dv. neacceptată 
forurile tehnice ale Departamentului 
rate, deși uzina „Electroputere" din 
acceptat-o în practică, ar rezulta că 
vă sînt justificate. Sperați, însă, într-o rezolvare 
pozitivă din partea conducătorului ministerului res
pectiv. Se pare că ați și făcut demersuri în acest 
scop. Să lăsăm, deci, conducerii ministerului depli
na libertate de acțiune. După aceea, dacă mai este 
cazul, reveniți Florea Ilie, din Zlatna : La scrisoarea 
dv., referitoare la nerecompensarea inovației pe care 
ați realizat-o, Ministerul Industriei Metalurgice ne 
răspunde : „Nu sînt posibile efectuarea unui calcul 
de economii și recomoensarea inovației. întrucît din 
comparația prețului de cost nu rezultă economii, pro
cedeul apărînd mai costisitor deci! cel aplicat la Baia 
Mare". Dacă așa stau lucrurile, tovarășe Florea, nu 
cu dv. avem noi treabă, ci cu cei care au aprobat 
o „inovație" ce ne duce la cîștigul lui Tindală (și-a 
schimbat vaca pe o capră etc., etc.).

Despre celelalte scrisori. într-un număr viitor.

bine, este indispensabil secției, 
crescut cu 44 la sută, iar con- 
considerabil. Ca și în 
cere avizul I.C.T.C.M. (insti-

ca-

r.

teoretic de 
căilor fe- 

Craiova a 
obiecțiunile

Ștefan ZIDAR IȚA
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Adunare festivă consacrată 
împlinirii a 50 de ani de la Congresul 
general al sindicatelor de la Brasov

PROGRAMUL I

Brașovul, puternic centru indus
trial al țării noastre și, în același 
timp, păstrătorul unei vechi tradi
ții de luptă a clasei muncitoare, a 
găzduit sîmbătă' după-amiază, la 
clubul uzinelor de tractoare, adu
narea festivă consacrată împlini
rii unei jumătăți de veac de la 
Congresul general sindical.

La adunare au participat repre
zentanți ai Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor, ai 
organelor locale de partid, de stat 
și ai organizațiilor obștești, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, muncitori, tehni
cieni, ingineri din întreprinderile 
brașovene, oameni de știință, artă 
și cultură.

Adunarea a fost deschisă de loan 
Mărcuș, președintele consiliului 
județean al sindicatelor, care a 
subliniat semnificația aniversării 
a 50 de ani de la primul CongreB 
al sindicatelor din țara noastră.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte 
al Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

Eveniment cu largi zși puternice 
rezonanțe al luptei revoluționare 
a clasei noastre muncitoare, con
gresul de la Brașov — a spus vor
bitorul — reprezintă un moment 
de seamă pentru stabilirea bazelor 
organizatorice ale unirii proleta
riatului, ale luptei de clasă, cu
ceririi și afirmării drepturilor și 
libertăților democratice ale oame
nilor muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
din România.

înfățișînd condițiile istorice și 
social-politice care au dus la în
ființarea unei organizații sindicale 
centralizate, la nivelul întregii țări, 
vorbitorul a subliniat că primul 
Congres general al sindicatelor a 
avut loc după o perioadă de 
mare avînt revoluționar, care a 
cuprins imensa majoritate a oame
nilor muncii din România și s-a 
desfășurat sub puternica influență 
a Partidului Comunist Român, care 
a înmănuncheat, pentru prima dată 
în istoria țării noastre, programul 
de luptă și idealurile cele mai înal
te ale oamenilor muncii și a ridi
cat pe o treaptă superioară nobi
lele tradiții ale mișcării muncito
rești din România.

Evocînd momente ale luptei duse 
de clasa muncitoare, în alianță cu 
țărănimea muncitoare, de întreaga 
mișcare sindicală sub directa în
drumare a Partidului Comunist Ro
mân, vorbitorul a subliniat : Săr
bătorind âstăzi 50 de ani de la Con
gresul general al sindicatelor ținut 
la Brașov, putem afirma cu pro
fundă satisfacție și legitimă mîn- 
drie că idealurile revoluționare de 
luptă și nobilele aspirații ale eroicei 
noastre clase muncitoare, dezidera
tele majore pentru care a militat 
în decursul întregii sale istorii miș
carea sindicală din România și-au 
găsit deplina realizare în anii 
construcției socialiste.

Poporul român, devenit stăpîn 
pe destinele sale, a asigurat — sub 
conducerea fermă și clarvăzătoare 
a Partidului Comunist Român — 
victoria definitivă pe pămîntul pa
triei noastre a celei mai înaintate 
orînduiri — societatea socialistă —

muncește și făurește o viață nouă 
în țara sa liberă și suverană.

Experiența anilor revoluției și 
construcției socialiste în țara noas
tră arată în mod pregnant că Parti
dul Comunist Român, întemein- 
du-și întreaga sa politică și activi
tate pe învățătura marxist-leninis- 
tă, aplicînd-o în mod creator la 
condițiile și particularitățile speci
fice ale României, slujește cu fide
litate interesele profunde ale po
porului, își îndeplinește cu succes 
rolul istoric de conducător firesc în 
întreaga viață politică, economică 
și social-culturală a țării. în ace
lași timp, sindicatele, celelalte 
organizații de masă și obștești 
participă efectiv la întreaga ac
tivitate de edificare a orînduirii 
socialiste, contribuie direct la re
zolvarea problemelor tot mai 
complexe ale construcției econo
mice, sociale și cultural-educati
ve. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul 
U.G.S.R., „în orînduirea noastră 
socialistă, oamenii muncii au ne
voie de sindicate ca de o organi
zație largă a lor, în care să-și 
spună în mod organizat cuvîntul, 
să participe la adoptarea tuturor 
măsurilor privind dezvoltarea so
cietății românești". în acest con
text, hotărîrile și documentele a- 
doptate de recentul Congres al 
U.G.S.R. au creat cadrul necesar 
manifestării largi a democrației 
muncitorești, întăririi autonomi
ei sindicatelor, dezvoltării iniția
tivei masei membrilor de sindicat 
și atragerii lor la rezolvarea pro
blemelor construcției socialiste în 
patria noastră.

Avînd la bază orientarea lim
pede dată de conducerea partidu
lui prin documentele plenarei 
C.C. al P.C.R. din 10—11 februa
rie a.c. și hotărîrile adoptate de 
recentul Congres al U.G.S.R. — a 
spus în încheiere vorbitorul — 
sindicatele din țara noastră își fac 
un titlu de cinste din hotărârea 
lor de a acționa cu toată capaci
tatea și energia lor creatoare pen
tru organizarea și unirea efortu
rilor clasei muncitoare, ale tuturor 
oamenilor muncii în vederea în
făptuirii cu succes a programului 
elaborat de Congresul al X-lea al 
partidului nostru, pentru ridica
rea patriei pe trepte tot mai înal
te de civilizație, progres social și 
bunăstare, pentru făurirea socie
tății socialiste și comuniste în Re
publica Socialistă România.

într-o atmosferă de puternică 
însuflețire, participănții- la adu
nare au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune :

Reprezentanții oamenilor muncii 
brașoveni, întruniți cu prilejul a- 
dunării festive consacrate împlini
rii a 50 de ani de la „primul 
Congres general al sindicatelor 
din România", își exprimă totala 
și deplina adeziune la politica 
marxist-leninistă a partidului și 
statului nostru, al cărei promotor 
sînteți dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al clasei noastre munci
toare, al tuturor oamenilor muncii

din scumpa noastră patrie, Româ
nia socialistă.

Profund convinși de justețea po
liticii interne și externe a partidu
lui și statului nostru — politică 
consacrată omului constructor al 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate — oamenii muncii, ro
mâni, maghiari și germani din 
județul Brașov, mobilizați de sin
dicate, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, muncesc 
cu devotament și abnegație pentru 
a traduce în fapte grandiosul pro
gram de înflorire a patriei noastre 
socialiste, elaborat de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Purtînd înalta stimă și conside
rație pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru dumneavoastră perso
nal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în numele oamenilor 
muncii brașoveni din industrie și 
agricultură, instituții, școli și facul
tăți, ne angajăm să depunem toate 
eforturile pentru a înfăptui politica 
partidului și statului nostru, pen
tru a da viață luminosului program 
de dezvoltare și perfecționare a 
activității de educație comunistă, 
pentru așezarea relațiilor din socie
tatea noastră pe baza principiilor 
eticii și echității socialiste, fiind 
convinși că numai în acest fel viața 
noastră, națiunea noastră vor pros
pera continuu.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că puternica or
ganizație sindicală din județul 
Brașov, continuatoarea tradițiilor 
revoluționare ale clasei muncitoa
re, va milita neobosit — sub con
ducerea organizațiilor de partid — 
pentru realizarea exemplară a sar
cinilor noului plan cincinal, pen
tru înflorirea și ridicarea patriei 
pe trepte tot mai înalte de civili
zație, progres social și bunăstare, 
pentru făurirea societății socialis
te și comuniste în România.

*
In cadrul manifestărilor prilejui

te de împlinirea a 50 de ani de la 
Congresul general al sindicatelor, 
din 1921,. la Brașov a avut loc, sîm
bătă dimineața, o sesiune științifi
că. Lucrările sesiunii au reunit cer
cetători de la Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România, de la Institutul de stu
dii istorice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R., cadre didacti
ce din învățămîntul superior, pre
cum, și veterani ai mișcării sindi
cale din țara noastră,, oameni ai 
muncii din întreprinderile brâșo-- 
vene, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai organi
zațiilor obștești.

Comunicările prezentate cu acest 
prilej, cai și dezbaterile ce au avut 
loc au evocat semnificația Congre
sului general al sindicatelor mun
citorești ce s-a ținut la Brașov în 
zilele de 20—23 octombrie 1921, 
precum și momente din lupta pen
tru făurirea unității mișcării noas
tre muncitorești, pentru drepturi și 
libertăți democratice.

★
Cu același prilej, la clubul Uzi

nelor de tractoare din Brașov a 
fost deschisă o expoziție come
morativă.

(A gerpreș)

ț 
ț 
j

ț

l

*

8,15 Gimnastica pentru toți.
8,30 Cravatele roșii.

10,00 Viața' satului.
11.10 Să înțelegem muzica. Ciclu 

de inițiere muzicală prezentat 
de cunoscutul dirijor Leonard 
Bernstein. Emisiunea a Il-a. 
Atomii muzicali (despre in
tervale).

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

• Interviu cu prof. dr. 
Banyal Laszlo, vicepreședinte 
al Academiei de Științe So
ciale și Politice, cu prilejul 
apariției volumului „Pe fă
gașul tradițiilor frățești"
• Pe drumurile cincinalului. 
Azi : județul Bihor • Cîntă 
Valea Nirajului. Reportaj de 
Jozsa Erika și Csaky Zoltan
• Portretul scriitorului Mol- 
ter Kâroly « Emisiune pen
tru copii : Teatru de păpuși : 
„Sarea în bucate" (I). Poveste 
populară prelucrată de Alecu 
Popoviei.; traducerea Szilagy 
Domokos. Interpretează un 
colectiv al Teatrului de pă
puși din Cluj. Regia : Kovacs 
Ildiko.

14,00 Sport <s Fotbal : Rapid — Jiul 
Petroșani (divizia Ă). Trans
misiune directă de la stadio
nul „Republicii". Comentator:

• Eftimie lonescu g> Box : Po
lonia — R.F.G. 
de la Wroclaw. 
Paul Ochialbi.

18,00 Postmeridian. Din sumar:
• „Glasul roților de tren" —
reportaj realizat de Aristide 
Buhoiu la Uzinele de vagoa
ne din Arad » Itinerar eu
ropean — Italia (III). Comen
tează criticul de artă Dan 
Hăultcă.. Imaginea : Dțm. Er. 
Grigorescu « „Cronos în 
papuci" — moment umoristic 
interpretat de Ion Lucian 
<» Stop stupefiantelor ! (II).
Film de montaj realizat de 
Florin Mitu • Calendar
• Muzeul figurilor de ceară 
din Londra • Muzică ușoa
ră. Interpretează : Angela Sl- 
milea și Mihai Constantines- 
cu. Redactori : Ioana Ciulei, 
Mariana Nicu. Realizatori : 
Emanuel Valeriu și Vlad 
Bâtcă.

17.10 Film serial pentru tineret: 
„Planeta glganților".

18,00 Cîntare patriei — concurs co
ral interjudețean.

19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri : Lolek șl Bobek 

în vacanță : „Autostop".
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Reportajul săptămînii : „Un 

drum". Uzina de autocamioa
ne din Brașov la jumătate de 
veac de existență.

20.20 Film artistic : „Căpitanul
Fracasse". Regia : Pierre
Gaspard Huit. După cunoscu
tul roman al lui Theophlle 
Gauthier. Cu .Tean Marais, 
Genevieve Grade, Gerard 
Barray, Louis de Funăs. 
Microrevista — Constanța. 
Spectacol realizat eu cola
borarea interpreților Teatru
lui de stat, ai Teatrului liric 
și ai Teatrului muzical „Fan
tasio" din Constanța. 
Telejurnalul de noapte. 
Duminica sportivă.

înregistrare 
Comentator :

j
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PROGRAMUL II

Concert simfonic. Concertul 
orchestrei simfonice a Radto- 
televiziunii, dirijată de Ema
nuel Elenescu. Solist violon
celistul Enrico Mainardi (Ita
lia). In program : • Simfo
nia a XlX-a de Dimitrie 
Cuclin e Concertul pentru 
violoncel și orchestră de E. 
Mainardi (primă audiție) 
• Concertul pentru violon
cel și orchestră în Si minor 
de Antonio Vivaldi • „Călă
toria lui Siegfried pe Rhln" 
de Wagner. Transmisiune di
rectă din Studioul de concer
te al Radiot.eleviziunii. Pre
zintă : Vasile Donose. In 
pauză : « Săptămâna cultura
lă bucureșteană • Buletin de 
știri.

22,00 Noutăți științifice și tehnice 
din lumea întreagă, prezen
tate de Dumitru Cucu și An
drei Bacalu.

22,10 Film serial: „Invadatorii" (I) 
— reluare.

*
*

*

*

A

Activitatea de bază a în
treprinderii noastre o con
stituie sinteza organică de 
medicamente, pentru uz 
uman și veterinar, repre
zentată prin circa 100 sub
stanțe medicamentoase, 
ponderea fiind deținută de 
Cloramfenicol, H.I.N., Pan- 
totenat de calciu. Glucoza 
pentru injecții, Calciu glu
conic, Acid glutamic, Glu- 
tamat de sodiu și altele. în
treaga producție se reali
zează în condiții de tehnică 
modernă, grație investiți
ilor din cincinalul prece
dent, care au pus bazele 
unei producții de mare vo
lum, ca urmare a intrării 
în funcțiune a unor noi o- 
biective pentru fabricarea 
Pantotenatului de calciu 
racemic, a secției de sin
teză medie, fină și opiacee, 
secției de Acid glutamic și 
Glutamat de sodiu, a insta
lației pentru fabricarea u- 
nor Hormoni steroizi și al
tele. Conștienți fiind de 
eforturile mari pe care 
partidul și statul nostru le 
fac pentru creșterea poten
țialului productiv al indus
triei, colectivul nostru reu
șește să utilizeze capacită
țile noi cu randamente la 
nivelul celor proiectate, 
sau chiar superior acestora. 
Secția de fabricare a Pan
totenatului de calciu race
mic a atins parametrii pro
iectați cu aproape un an și 
jumătate mai devreme, iar 
instalațiile pentru produce
rea Cloramfenicolului și Hi- 
drazidei, ca urmare a unor 
măsuri tehnice și organiza
torice întreprinse, și-au du
blat capacitatea. în acest 
cincinal producția fabricii 
va crește de 2,2 ori, pen
tru aceasta fiind alocate 
fonduri de investiții în va
loare de peste jumătate 
miliard lei. Anul viitor va 
intra în funcțiune instala
ția pentru Gluconat de cal
ciu, apoi peste încă un an 
secția de Pantotenat de 
calciu racemic etapa a II-a 
și secția de Cloramfenicol, 
iar apoi o nouă secție de 
sinteză medie și una de 
Hormoni steroizi. întreaga 
activitate este orientată în 
principal spre obținerea 
unor medicamente de mare 
eficacitate terapeutică, în 
cea mai mare parte din 
materii prime indigene.

Este un adevăr unanim 
recunoscut că știința devine 
tot mai mult o forță ma
terială a producției, că a- 
plicarea rezultatelor cerce
tării pe scară tot mai lar
gă constituie un factor ac
celerator al progresului so
cial și economic. Aceasta 
este cu atît mai valabil în 
industria chimică și în spe
cial în cea de medicamente, 
unde știința nu poate fi în 
nici un caz ruptă de pro
ducție, mai ales că aici 
gradul de înnoire a produ
selor este foarte rapid, iar 
obținerea produselor noi 
necesită atît o cercetare 
fundamentală, cit și tehno
logică la care de obicei 
participă oameni de profe
sii diferite : chimiști. far
maciști, medici, biologi, na- 
turaliști, fizicieni, tehno
logi etc. Beneficiind de 
cadrul organizatoric optim 
creat de partid pentru 
asigurarea desfășurării cer
cetării științifice în strîn- 
să legătură cu nevoile 
producției, întreprinderea 
noastră face eforturi deo
sebite pentru aplicarea re
zultatelor cercetării. Dato
rită fructuoasei conlucrări 
cu instituțiile științifice din 
țară, fabrica „Terapia" își 
realizează întreaga produc
ție pe baza cercetării ști
ințifice autohtone,' fără im
porturi de licențe. Cea mai 
mare parte a produselor 
noastre medicamentoase, 
tehnologiile de fabricație a 
acestora au fost elaborate 
în principal cu sprijinul Fi
lialei din Cluj a Institutu

lui de cercetări chimico- 
farmaceutice București cu 
care colaborăm de peste 
două decenii. Aș putea a- 
minti ca rezultat al conlu
crării cu acest institut rea
lizarea și introducerea în 
fabricație de masă a Clo
ramfenicolului și a deriva- 
ților lui, a Pantotenatului 
de calciu, a Hormonilor 
steroizi, Oxiflavilului, Spas- 
mocromonei, Faringoseptu- 
lui, intermediarilor pentru 
penicilinele semisintetice și 
altele. Alăturat acestor e- 
forturi, o contribuție de 
seamă în problema cerce
tării și controlului medica
mentului o are Institutul 
pentru controlul de stat al 
medicamentului și cerce

fină în capetele de mac, 
pentru a obține randa
mente superioare în pro
ducția de opiacee. Spriji
nim continuarea cercetări
lor efectuate de către co
lectivul prof. dr. Goina Teo
dor din cadrul Facultății de 
farmacie pentru obținerea 
unor produși naturali.

Sintem, deci, conștienți 
că producția de medica
mente, fie ea de sinteză, 
semisinteză, extracție sau 
biosinteză, cu înaltul grad 
de înnoire impus de nece
sitățile vieții, nu poate fi 
realizată fără aportul oa
menilor de știință. în ace
lași timp, sintem tot atît 
de conștienți că acum, în 
condițiile cînd întreprinde

CERCETAREA
ȘTIINȚIFICĂ - 

in sprijinul diversificării 
și perfecționării 

producției

tări farmaceutice din ca
drul Ministerului Sănătății. 
Gradul de înnoire a pro
ducției este tot mai puternic 
influențat de cooperarea po
zitivă cu unele colective 
mixte alcătuite din specia
liști aparținînd mai multor 
unități de cercetare, cu u- 
nele personalități medicale, 
prestigioase. Amintesc doar 
succesul obținut de colecti
vul condus de prof. dr. do
cent Octavian Fodor — 
rectorul Institutului de me
dicină și farmacie, care 
recent a primit avizul te
rapeutic pentru produsele 
originale Aspavitofort și 
Metovit, iar colectivul ca
tedrei de farmacologie de 
sub conducerea prof. dr. 
docent Barbu Cuparenco 
experimentează activitatea 
terapeutică a unor noi de
rivați steroizi de tipul ni- 
traților de steroide, cu acti
vitate antiinflamatorie, la 
a căror sinteze au colabo
rat și Institutul de cerce
tări chimico-farmaceutice, 
Filiala Cluj, cit și Institu
tul de chimie din Cluj.

Sintem interesați în cel 
mai înalt grad în obținerea 
unor produși terapeutici ac
tivi prin valorificarea plan
telor medicinale indigene, 
în acest sens am inițiat o 
seamă de colaborări cu In
stitutul agronomic din 
Cluj pentru aclimatizarea 
plantei Solanum lacinia- 
tum, una din principalele 
materii prime pentru în
treaga gamă de medica
mente steroidice. Conlucrăm 
cu Stațiunea centrală de 
cercetări pentru cultura pa
jiștilor, în vederea îmbogă
țirii conținutului de mor

rea noastră, în urma măsu
rilor luate privind legarea 
învățămîntului de practica 
productivă devine și o bază 
de pregătire a viitorilor 
specialiști de toate gradele, 
este necesară reglementa
rea unor probleme de strin
gentă actualitate, care con
diționează valorificarea pe 
o scară, mai largă a rezul
tatelor cercetării, cit și in
struirea temeinică a viitoa
relor cadre de specialiști, 
în primul rînd, ar fi ne
cesar ca în uzină, pe lîngă 
laboratorul uzinal, să func
ționeze instalații pilot care 
să ne dea garanția realizării 
la scară industrială a tu
turor parametrilor. Instala
țiile pilot specifice pentru 
realizarea anumitor pro
duse, ca și instalațiile pilot 
universale cu instalații in- 
terșanjabile pot constitui 
o adevărată școală, întru
nit acestea nu furnizează 
numai date tehnice, nece
sare proiectării industriale, 
ci creează posibilitatea cu
noașterii și instruirii forței 
de muncă, care urmează să 
exploateze ulterior cu mai 
puține riscuri marile insta
lații. S-ar putea pune în
trebarea, mai ales in cazul 
piloților specifici, cpustpuiți 
pentru pilotarea unui sin-’- 
gur produs : ce se va în- 
tîmpla după trecerea pro
dusului la scara industria

lă ? Experiența a demon
strat că instalațiile pilot pot 
servi în continuare pentru 
efectuarea unor studii pri
vind ridicarea indicilor ca
litativi . și de eficientă a 
produsului, ceea ce asigură 
creșterea competitivității. 
Nu-i mai puțin adevărat 
că prin mici amenajări, a- 
cestea pot fi utilizate pen
tru realizarea unor produse 
de mic tonaj. în cazul pi
loților universali, asemenea 
probleme nu se pun, întru- 
cît interșanjabilitatea lor 
asigură o exploatare con
tinuă. în plus, aceștia pot 
fi puși la dispoziția oame
nilor de știință, cadrelor 
didactice din învățămîntul 
superior, care elaborează la 
scară de laborator diferite 
tehnologii moderne. Pe a- 
ceastă cale s-ar rezolva în 
bună parte, în mod econo
mic și rapid, problema va
lorificării în producție a 
cercetării științifice între
prinse de cadrele didactice. 
Tot instalațiile pilot ar pu
tea fi folosite la studiile 
necesare întocmirii lucră
rilor de diplomă a studen
ților absolvenți. De reținut 
este faptul că instalațiile 
pilot facilitează practica în 
producție a elevilor și stu
denților, ferindu-i de acci
dente ca urmare a mane
vrării greșite de către aceș
tia a instalațiilor indus
triale.

O altă problemă este cea 
legată de confirmarea me
dicamentelor ca produse 
originale. Pentru acestea 
este nevoie de efectuarea 
unui control complex fizi- 
co-chimic, biologic, micro
biologic, clinic pentru ob- 
țiherea avizului de intro
ducere în terapeutică. Din 
această succesiune de acti
vități, cercetarea biologică / 
nu-și are asigurate condN 
țiile optime, întrucît îi lipy 
sește o biobază corespun
zătoare care să permită 
executarea testărilor și stu
diilor de farmacodinamie, 
etapă peste care realizarea 
unui produs original nu 
poate trece. Biobaza este 
de o necesitate vitală, a- 
nimalul de experiență con
stituind în același timp și 
reactivul de control biolo
gic. Organizarea unei bio- 
baze pe lîngă fabrica noas
tră, care să fie. utilizată de 
toate unitățile de cercetare 
de profil din oraș, de către 
oamenii de știință, ar fi 
deci de un real folos pen
tru obținerea unor produse 
noi, originale. Consider că 
marele volum de investiții 
ce se execută în acest cin
cinal în întreprinderea 
noastră ar putea rezolva și 
cele două deziderate.

Peste cîteva săptămîni, 
fabrica de medicamente și 
produse chimice „Terapia" 
împlinește 50 de ani de e- 
xistență. Cei peste cinci
zeci de ani găsesc unita
tea noastră nu Ia treapta 
unui laborator cum a fost 
la început, ci ca o uzină 
complexă, demnă de ma
rile prefaceri economice și 
sociale din țara noastră, în -n 
care miile de muncitori, in- ■ 
gineri, tehnicieni, chimiști, : 
biologi, economiști etc. se 
străduiesc să ridice nivelul 
cantitativ și calitativ al în
tregii activități la cota p« 
care o reclamă tehnica mo
dernă cu care este înzes
trată.

Ștefan MUREȘAN 
directorul fabricii 
de medicamente și produs» 
chimice „Terapia" — Cluj

Discurs despre
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Dialoguri cu publicul
spectator

Din Cluj, MIHAI MI- 
TEA ne trimite urmă
toarea scrisoare, ale că
rei sugestii ni se par 
demne de atenție :

„Este de prisos să mai 
■ reafirmăm marea popu

laritate de care se bucu
ră arta teatrală la noi. 
Repertoriile sînt într-o 

■' continuă îmbunătățire, 
sălile sînt din ce în ce 
mai pline. Și cu toate 
acestea, parcă ar mai fi 
nevoie de ceva. Lipsește 
dialogul viu cu publicul. 
Ce-ar fi să-i mai dăm 
din cînd în cînd posibi
litate omului din foto
liu să-și spună direct 
părerea despre orienta
rea artistică a spectaco
lului, despre interpreta
re, regie, să favorizăm 
în primul rînd dezbateri 
de conținut, dar și popu
larizarea și elucidarea 
publică a unor probleme 
de tehnică teatrală. 
Creatorii (artiștii, regi
zorii) ar avea posibilita
tea să afle direct păre
rea spectatorului și. cu 
•iguranță, aceste opinii

ar contribui la îmbună
tățirea continuă a spec
tacolului. Să organizăm 
avanpremiere și nu nu
mai avanpremiere, ci și 
alte spectacole urmate 
de dialoguri directe, care 
prin spontaneitatea lor 
s-ar putea transforma în 
adevărate tribune artis
tice. Să participe la a- 
ceste discuții oameni de 
cele mai diverse profesii, 
de diferite vîrste, din 
mediul urban și din me
diul rural (ce bine ar fi 
dacă am organiza 
tacole de teatru 
de dezbateri 
sate !), care 
tot ceea ce 
legătură cu 
formulînd aprecieri, 
tici. Să facem din spec
tatorul de rînd un critic 
obișnuit al activității tea
trale. Și încă ceva. Do
resc să aflu reflectate în 
presă mai multe opinii 
ale spectatorilor, cu pri
vire la felul cum consi
deră realizarea cutărui 
sau cutărui spectacol la 
care au participat".

spec- 
urmate 

publice la 
să exprime 
gindesc în 
spectacolul, 

cri-

Verdict anacronic
Numărul 3 al Revistei 

de istorie și teorie lite
rară impune, așa cum 
ne-a obișnuit această pu
blicație, printr-un conținut 
bogat, prin contribuții 
de prestigiu semnate de 
oameni de cultură de 
recunoscută autoritate ca 
Al. Dima, Zoe Dumițres- 
cu-Bușulenga, Al. 
Const. Ciopraga, 
Cornea ș.a. In 
însă cu ținuta sobră, cu 
preocuparea firească a is
toricului literar pentru 
argumentarea convingă-

Duțu, 
Paul 

raport

toare, nedumerește în a- 
cest număr o recenzie 
consacrată volumului „Re
viste literare românești 
din secolul al XIX-lea“.

Am fi trecut poa
te cu liniște resem
nată pe lîngă „spicuirile 
la întîmplare" ale recen
ziei dacă sfirșitul ei nu 
s-ar fi transformat in
tr-un rechizitoriu tăios și 
intr-un verdict aspru la 
adresa poetului „Nopți
lor". Macedonski in ban
ca acuzaților după
proape un secol ? Și,

a-

mai ales, care e moti
vul nemiloasei filipici pe 
care o intonează retroac
tiv cercetătoarea ? Un 
rezumat succint al inter
venției ei este necesar. 
Analizînd volumul co
lectiv semnat de Marin 
Bucur, Paul Cornea, Ro- 
dica Florea, Stancu Ilin, 
George Muntean și Teo
dor Vîrgolici, recenzenta 
Despina Tomescu se de
dică „spicuirilor" hazar
date reținind pe „ici și 
colo" motive pentru e- 
ventuale obiecții. S-ar fi 
putut trece, cum spu
neam, peste afirmațiile 
inexacte, stilul mult prea 
dezinvolt, peste 
nefirească a unor 
strucții lexicale ce 
necă spre oralitate non
șalantă : „Pe de altă 
parte, cum perfecțiunea 
nu există, am înregistrat 
și unele, mai importante 
sau mai puțin, comple
tări ce s-ar putea aduce 
ici și colo" sau peste 
„circumstanțele conjunc- 
turale" (sic !) ale textu
lui. Atenția ne-a fost 
totuși inevitabil atrasă 
de teoretizările asupra 
„legii progresului" :
„...progresul se realizea
ză insă dărîmînd și, apoi, 
echilibrînd" și de teme
ritatea cu care autoarea 
înfățișează un Maiorescu 
belicos, pitit prin feluri
te fortificații și „pozi
ții". Se ajunge astfel 1» 
un final fulminant, în 
care sint puși în balanță 
„Maiorescu (olimpia
nul !) ...care, în ge
neral. s-a menținut, de pe 
poziția fermă a unor 
principii, în obiectivita
te..." și Macedonski. Adus 
în „boxa acuzaților", ma
relui poet i se aplică 
postum drastice corecții : 
„Macedonski a fost de 
un subiectivism feroce, 
de o lipsă de detașare și 
conștiință penibile, pin- 
gărindu-și țelul și mi
siunea. Și chiar dacă a 
plătit, prin oprobriul 
contemporanilor și al ur
mașilor, in procesul o-

menesc — cine-î vino
vat scrie autoarea. 
Sentința cade dură 
inflexibilă : „Nu-i 
tem totuși acorda 
cumstanțe atenuante, 
atît mai mult cu cit,
petăm, pentru judecarea 
procesului de istoric Ii-

Și pu- 
cir- 
Cu 
re-

terară important nu este 
acest lucru ș.a.m.d.".

Ce-o fi însemnînd 
„ș.a.m.d." ? Mister ! Dar 
mai misterioasă ne pare 
apariția unui asemenea 
drastic punct de vedere.

M. COSTEA

Cînd regulile jocului
uitate

topica 
con- 
alu-

Bucurindu-se de o lar- 
rindul 
cățe

ii tera-
opinia celor 

consideră — în

gă audiență in 
celor mai diverse 
gorii de cititori, 
tura de aventuri infirmă 
adeseori 
care o
mod preconceput — un 
gen minor. Ea poate de
păși stadiul de „divertis
ment", dobîndind valențe 
pe linia educării 
rajului, voinței sau spi
ritului de inițiativă. ~ 
aceea, premisa succesu
lui unei cărți de aseme
nea factură constă atît 
în construirea unei in
trigi complicate, dar to
tuși lesne de urmărit, în 
conturarea unor eroi bine 
individualizați, capabili 
să rezolve orice enigmă, 
cit și in investirea în
tregii desfășurări a ac
țiunii cu o finalitate e- 
ducativă precisă. Ignora
rea : sau eludarea acestui 
ultim deziderat ar duce 
la diminuarea interesu
lui cititorilor, la anula
rea. în mare parte, a e- 
forturilor autorului.

Aceste precizări ni s-au 
părut necesare pentru a 
explica insatisfacția pe 
care am încercat-o după 
parcurgerea ultimei file, a 
volumului semnat de Ni
colae-Paul Mihail, „Po
tirul sfîntului Pancrațiu", 
apărut în colecția „Clep
sidra" a Editurii Emines- 
cu. Cu toate că autorul 
se vădește un priceput 
mînuitor al cuvîntului,

cu-
De

. stăpin pe firele multiple 
ale acțiunii, senzația de 
insatisfacție nu poate fi 
înlăturată, cu atît mai 
mult cu cit ne aflăm în 
fața unui volum subin
titulat „roman satiric de 
aventuri", deci a unei 
cărți care pare a-și pro
pune să vizeze fie punc
tele slabe ale genului, 
clișeele și procedeele sale 
stereotipe, într-o spiri
tuală parodie, fie anu
mite defecte, în . primul 
rînd morale, și să contri
buie la eradicarea lor.

Acțiunea cărții, proiec
tată pe un fundal avînd 
restrinse contingențe cu 
realitățile vieții noastre 
de astăzi, ni se pare pu
țin verosimilă, chiar și 
pentru un roman „sa
tiric". într-o localita
te de pe litoral, în vara 
anului... 1972, numeroase 
personaje — un grup de 
contrabandiști 
internațională, 
zați în furtul de obiecte 
de artă și de pietre pre
țioase, muzeografii din 
Malu Mare și cei cîțiva 
arheologi din Capitală, 
artiștii celebrului 
Alessandro — se 1 
resc reciproc, se 
cînd se întîlnesc, 
cînd in cînd se mai 
moară din pricina 
colier de diamante, 
cuns în fundul dublu al 
unui potir. Cit privește 
personajele, acestea se 
disting mai puțin prin

de talie 
speciali-

circ 
urmâ- 

bat 
din 

și o- 
unui 
as-

progresul omogen
(Urmare din pag. I)

inteligență și mai mult 
printr-o moralitate des
tul de dubioasă sau prin 
ridicolul situațiilor în 
care ajung. Să-i amin
tim, de pildă, — pentru 
a da un singur exemplu 
—■ pe muzeografii împăr- 
țiți în două tabere vrăj
mașe din cauza unor 
motive deloc științifice, 
care nu găsesc altă cale 
pentru a se convinge că 
au descoperit într-adevăr 
niște ouă de reptile 
preistorice decît aceea 
de a le cloci în speranța 
că vor scoate pui de 
brontozaur.

„Respectați regulile jo
cului !“ — ne previne

motto-ul cărții, dar nu 
reușește nici pe departe 
să justifice inconsistența 
și absurdul unor situații 
și personaje „satiriza
te", să ne convingă că 
autorul și-a valorificat 
reala înzestrare. Iată de 
ce credem că „jucîn- 
du-se“, fără să găsească 
însă formula care să cla
rifice sensurile întimplă- 
tilor, să le confere finali
tate, Nicolae-Paul Mihail 
a uitat că obligați să res
pecte pînă la capăt re
gulile nu sînt numai ci
titorii.

Gh. DAN

Muzică de calitate
în emisiunile. T. V.

Este evidentă, în ulti
ma vreme, dorința redac
ției muzicale a televiziu
nii de a sublinia prin 
„Cicluri" de emisiuni, 
ca și prin fiecare prezen
tare preocuparea de a for
ma gustul publicului, de 
a-1 îndemna spre muzica 
de valoare, spre muzica 
autentică. Astfel, dumini
că, 21 noiembrie, a debutat 
serialul „Să înțelegem 
muzica", în care aprecia
tul dirijor Leonard Bern
stein, alături de Filarmo
nica din New-Yorlc, in
tr-un limbaj colorat, plas
tic, cu explicații sugesti
ve — fără 
deplin recepționate 
invitat 
noască tainele artei su
netelor.

Ne-a reținut atenția, de 
asemenea, emisiunea de 
folclor „Cîntecul florilor", 
de joi, 13 noiembrie, 
semnată de Eugen Gal și 
Paul Sireteanu. Alegînd 
drept cadru natural Tara 
Bîrsei, autorii au invitat 
ansamblul ..Măgura" din 
Codiea-Brașov să pre-

îndoială, pe
a

tineretul să cu-

fi
zinte un buchet 
ce și dansuri, 
tălmăciri, ferite 
improvizații.

Benone Sinulescu (deți
nător, împreună cu Irina 
Loghin, al Premiului Dis
cului 1970) — a fost joi. 
25 noiembrie, pe micul 
ecran „Interpretul săptă- 
ininii". Vizînd cu adevă
rat larga audiență, acest 
moment muzical a făcut 
în alte emisiuni concesii 
cîntecului „lăutăresc". De 
astă dată, avîndu-1 prota
gonist pe solistul' Benone 
Sinulescu, s-au putut as
culta vechi cîntări ca acea 
„Crâșmăriță dm Buzău", 
celebra baladă „Radu 
mamii". cu senbmentul 
audierii unei muzici popu
lare de reală frumusețe. 
Asemenea întîlniri, cu in- 
terpreți de talent, preocu
pați de înnoirea, de au
tenticitatea repertoriului 
cu care apar în fața pu
blicului, sînt întotdeauna 
bine venite.

de cînte- 
autentice 
de false

Smaranda OȚEANU

ducției globale industriale 
s-o depășească pe cea a 
producției agricole, iar ju
dețe altădată înapoiate din 
acest punct de vedere, ca 
Argeșul, Doljul, Iașii, 
Neamțul, să realizeze, în 
același an 1970, o produc
ție globală industrială a- 
propiată de cea a unor ju
dețe tradițional industriale, 
cum sînt Timișul, Sibiul, 
Caraș-Severinul, Clujul.

Evident, în fiecare din a- 
ceste județe, industria a a- 
dus noi locuri de muncă, 
școli moderne, electrifica
re, construcții de locuințe, 
urbanizare, drumuri, comu
nicații rapide.

Instituțiile cu caracter 
social sînt, în consecință 
logică și necesară, strîns 
legate de veriga principală 
a industriei. Știința și teh
nica sînt factori care su
primă distanțele și le fac 
irelevante. In intervalul 
necesar lui Odobescu ca să 
ajungă' la Snagov, a cărui 
imagine a lăsat-o literatu
rii românești într-o memo
rabilă descriere, se poate 
face, cu avionul, traseul 
București — Baia Mare și 
retur, inclusiv o mică șe
dință operativă, intercala
tă între cele două depla
sări. Viteza cu care circulă 
informația și comunicarea, 
rapiditatea cu care se par
curg distanțele prin auto
străzi sau pe șosele asfal
tate fac ca țesătura țării să 
fie deasă și strânsă : tehni
ca apropie.

O țară tînără (in sensul 
construcției industriale) are 
mari avantaje. Un suedez 
declara patetic unei dele
gații române că fericește 
acea țară care va putea 
trage învățăminte din in
dustrializarea nerațională a 
altora, vătămătoare a na
turii și stricătoare a acelor 
colțuri de meditație și re- 
creere care sînt în ultimă 
instanță mîngîierea fiecă
rei vieți. Atît de puternic 
pulsează în țara noastră a- 
ceastă resursă, pe care al
te țări au pierdut-o. incit 
nu există județ fără farmec 
turistic, fără locuri de e- 
vocare istorică și fără in

stituțiile care fac posibilă 
o intensă trăire culturală. 
Și atunci, există rațiuni ca 
cineva să prefere un loc 
altuia ?

Motivarea tradițională a 
alegerii domiciliului era 
centripetă. Centrele dind 
mai mult, centrele erau în 
mod firesc căutate. In mo
mentul, însă, cînd gra
dul de omogenizare, el în
suși un efect al civilizației, 
devine intens, vizibil și 
înțeles de toată lumea, 
preferințele devin, in mod 
tot atît de firesc, centrifu
gale. în toate țările avan
sate se dă, într-adevăr, 
preferință locului care in
clude în orizontul său mă
car un pilc de copaci și o 
mică oglindă de apă ; lo
cului unde se pot cultiva 
mai multe plante decît pe 
marginea unui balcon de 
bloc cocoțat deasupra cir
culației agitate dintr-o me
tropolă modernă ; locului 
unde se poate vedea nes
tingherit răsăritul și apu
sul soarelui.

Dacă știința prognozei 
este bună la ceva, trebuie 
să credem că în mai puțin 
de cinci ani această „răs
turnare" a gustului public 
se va produce și la noi. în 
acel moment, și repartiția 
cadrelor va fi în mod spon
tan și sigur echitabilă.

Omogenizare nu Înseam
nă, bineînțeles, o egalizare 
a condițiilor, ci construirea 
— fără „goluri" — a bazei 
.mij'imale, necesare înflori
rii unei cit mai mari vari
etăți de stiluri. Numai mi
zeria este uniformă : toate 
cartierele săracilor din lu
me sînt identice. Cineva 
spunea, e adevărat, că și 
aeroporturile ar semăna 
între ele, deși sînt expresie 
de civilizație. Cu toate a- 
cestea, peisajul industrial 
nu este cu necesitate un 
peisaj șablon. El nu tre
buie niciodată să fie urât. 
Aici trebuie să se manifes
te marea chemare a artei 
arhitectonice — poate cea 
mai complexă artă — care 
își propune aștăz! să inte- 
g’-cze clădirile in mediu, să 
le îmbine armonios cu da
tele fizice și să le facă să 
trăiască, prin expresia sti
lului, povestea istoriei lo
cale.
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de acti- 
de Kara-
C.C. al 

Comitetu-

Primire la C.
La 27 noiembrie a.c., tovarășul 

Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația 
viști ai P.M.S.U., condusă 
kas Laszlo, membru al 
P.M.S.U., prim-secretar al
lui județean Hajdu-Bihar al P.M.S.U. 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a fă-

★
în cursul vizitei în țara noastră, 

membrii delegației de activiști ai 
P.M.S.U. au avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R., la comitetele municipale 
București și Galați, precum și la Co
mitetul județean Iași al P.C.R., au 
vizitat unități industriale, instituții de 
învățămînt și cultură.

Sîmbătă, după amiază, delegația a

C« <d P. C. R.
cut ti vizită pentru schimb de expe
riență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Com'tetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R. A fost prezent Ferenc • . . _ _
Ungare

Martin, ambasadorul R. P. 
la București.

♦
Capitala îndreptîndu-se sprepărăsit 

patrie.
La aeroportul Otopeni, delegația a 

fost salutată de tovarășii Ion Cîrcei, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Alexandru 
Szabo, adjunct de șef de secție Ia 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

A fost de față Ferenc Martin, am
basadorul R. P. Ungare la București.

A 27-a aniversare a eliberării

Albaniei de sub jugul fascist

Conferințe consfătuiri
în aula Academiei Republicii So

cialiste România au luat sfîrșit, sim- 
bătă, lucrările Conferinței de psiho
logie.

Reuniunea, la care au luat parte 
peste 350 de specialiști, a prilejuit 
ample dezbateri, grupate pe domenii : 
psihologie generală și psihofizfologie ; 
psihologia pedagogică și a copilului ; 
psihologia socială, a muncii și medi
cală ; psihopatologia și psihopedago
gia specială. Au fost relevate pro
gresele realizate, precum și direcțiile 
de dezvoltare a psihologiei în ur
mătorii ani.

în ultima ședință plenară a confe
rinței, prof. univ. Miron Constanti- 
nescu a susținut comunicarea „Func
ții educaționale în suprastructura so
cietății socialiste". Prof. univ. Al. 
Roșea a prezentat, apoi, concluziile 
pe marginea lucrărilor reuniunii.

într-o atmosferă entuziastă, a fost 
adresată o telegramă Comitetului 
C»y il al partidului, tovarășului 
Ntv je Ceaușescu, prin care partici- 
par.fii la conferință își exprimă to
tala lor adeziune la amplul program 
consacrat îmbunătățirii activității 
ideologice, ridicării nivelului gene
ral al cunoașterii, al educației socia
liste a maselor.

Programul de acțiune adoptat de 
Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 3—5 no
iembrie — se spune în telegramă 
— reprezintă pentru noi un luminos 
program de activitate și, în același 
timp, un prețios imbold de a ne spori 
eforturile în vederea transpunerii în 
viață a ideilor novatoare și fecunde 
pentru munca științifică, pusă in 
slujba construcției societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Fiind pe deplin conștienți de sarci
nile ce ne revin, vă asigurăm, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că cerce
tările pe care .le vom realiza în co
lectivele de muncă, unități productive, 
instituții social-culturale, școli și la
boratoare vor fi legate de activitatea 
politico-ideologică a colectivelor, vor 
servi omul — fondul cel mai de preț 
al societății noastre. Vom îmbina tot 
mai strîns cercetarea, învățămîntul 
și practica, în vederea ridicării pe un 
plan superior a întregii noastre acti
vități.

a

Socialistă România, organizată de 
Academia de Științe Sociale și Po
litice. '

La dezbateri participă un mare 
număr de cercetători din cadrul in
stitutelor de arheologie, muzeografi, 
cadre didactice universitare. Pe 
agenda de lucru a consfătuirii sînt 
înscrise un număr de 12 rapoarte și 
38 comunicări grupate în jurul
trei teme principale : Procesul de 
romanizare pe teritoriul actual al 
României ; Continuitatea populației 
băștinașe pe teritoriul României și 
Problemele perioadei din secolele 
VI—X. Sint supuse analizei partici- 
pahților rezultatele unor cercetări 
mai recente în domeniul istoriei și 
arheologiei mileniului I e.n., între
prinse pe întreg teritoriul patriei.

Lucrările reuniunii au fost des
chise de prof. univ. D. M. Pippidi, 
directorul Institutului de arheolo-, 
gie. Prof. univ. Ștefan Ștefănescu, 
președintele secției de istorie și ar
heologie a Academiei de Științe So
ciale și Politice, a salutat, apoi, în 
numele prezidiului Academiei, pe 
participanți. în continuare, prof, 
univ. Petrescu Dîmbovița, directorul 
Institutului de istorie și arheologie 
din Iași, a 
descoperiri 
1971, privind

Lucrările

★
Sîmbătă, au început la București 

lucrările celei de-a Vil-a Consfă
tuiri a arheologilor din Republica

prezentat principalele 
arheologice din anul 
mileniul I e.n. 
reuniunii continuă.

*
In Capitală a avut loc, sîmbătă di

mineața, conferința de constituire a 
Asociației bucătarilor și cofetarilor 
din Republica Socialistă România, 
organizație obștească, cu caracter 
profesional.

Conferința s-a deschis în prezența 
unor membri ai conducerii Ministeru
lui Comerțului Interior, Ministerului 
Turismului, Centrocoop, Uniunii sin
dicatelor din comerț-cooperație.

La lucrări au luat parte delegați 
din întreaga țară, aleși în adunările 
generale ale filialelor județene re- 
prezentînd pe toți lucrătorii din a- 
ceastă branșă, precum și din cadrul 
instituțiilor și întreprinderilor cu ac
tivitate de alimentație publică.

Au participat, de asemenea, nume
roși invitați, maiștri în arta culinară, 
"reprezentanți ai întreprinderilor de 

. specialitate și ai organelor comercia
le județene din rețeaua comerțului de 
stat, cooperatist și de turism.

Ca președinte al asociației a fost 
ales tovarășul Constantin Berbecea.

Reînnoi|i-vă abonamentul 
pentru anul 1972 la ziarul
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la orașe și sate, factorii poștali, difuzorii de presă din întreprinderi 
și instituții.

(Urmare din pag. I)

adresată 
cineva 
de

nou
îh 

are 
spus" 

nici o 
drept

— Părerea mea e ca ele
va Birsan și nu altcineva 
să fie responsabilă cu con
trolul sanitar. E cineva 
împotrivă ?

— Nuuu (și corul votea
ză iarăși în unanimitate).

— Cu C.E.C.-ul eu zic să 
se ocupe eleva Creangă. 
Sînteți de acord ?

— Daaa. exclamă din 
corul.

întrebarea 
final : „dacă 
ceva special
nu mai găsește 
audiență. Și pe 
Lecția eșuase în momen
tul cînd putea oferi ceea ce 
avea ea mai atrăgător, mai 
educativ : posibilitatea de 
a mijloci, o dată cu noua 
împărțire a responsabilită
ților, cultivarea și exprima
rea liberă, deschisă a unei 
atitudini cetățenești cu pri
vire la viața colectivului 
clasei a VI-a A.

Dar iată-ne invitați la 
o oră de dirigenție de la 
Liceul industrial din Bra
șov, ale cărei preliminarii 
pledau pentru o deplină 
reușită educativă : și tema 
lecției — Prestigiul interna
țional al țării noastre —, și 
pregătirea dirigintelui și 
fondul de inteligență pro
priu colectivului anu
lui I B. Din păcate, rezul
tatul nu a fost cel scontat. 
Pentru că, după obositoare 
date comparative referitoa
re la producțiile de oțel, 
petrol, gaze, g'rîu, dirigin
tele întreabă, parcă ar ve
rifica cunoștințele la geo
grafie : cu cite țări a- 
vem noi contracte eco
nomice ? Elevii răspund. 
Dirigintele însă nu e sa
tisfăcut și atunci vrea 
completări referitoare la 
numărul exact de state 
cu care noi întreținem re
lații diplomatice. Se trece 
rapid peste două răspun-

traiia, America Latină, Afri
ca, statutul Berlinului etc., 
etc., utilizînd foarte frec
vent formulele : „cu
noașteți că", „ați auzit", 
„știți foarte bine" etc. Dar 
elevii, de cele mai multe ori, 
nu cunosc, n-au auzit, nu 
știu foarte bine etc. Așa se 
fac? că dintre cei 34 elevi, 
doar 4—5 
în cînd. 
urmăresc 
punerea.
spontană . .
sfîrșit, urmată de o scurtă 
trezire a clasei și de aprin
derea unei discuții pe tema 
cîtorva dintre inițiativele

răspund din cînd 
Restul tinerilor 
cu greutate ex- 
O intervenție 

a unui elev, spre

rapid peste două 
suri ale elevilor, compor
tând între ele o diferență 
bunicică a numărului 
cestor state, se mai face 
abstracție și de faptul că, 
din răspunsurile clasei, nu 
se prea înțelegea bine pe 
unde sînt așezate țările „lu
mii a III-a“, după care di
rigintele începe să vorbească 
— și asemenea explicații 
acoperă 80 la sută din du
rata lecției — despre Aus-

a-

In perioada 23—27 noiembrie și-a 
desfășurat lucrările, la Snagov, cea 
de-a XXI-a ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice.

La lucrări au participat delegații
le Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Germane, Poloniei, României, 
gariei și Uniunii Sovietice.

Delegațiile țărilor membre
C.A.E.R. au examinat, cu acest 
lej, probleme de interes reciproc 
care decurg din hotărîrile sesiunii a 
XXV-a a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc și ședințelor Comi
tetului Executiv al Consiliului. Co
misia a adoptat modul și termenele 
de elaborare a măsurilor privind 
colaborarea in accelerarea dezvoltă
rii și introducerea eficientă, in eco
nomia națională a țărilor membre 
ale C.A.E.R., a energiei atomice pe 
scară industrială, în conformitate 
cu prevederile Programului com-

R.D. 
Un-

ale 
pri-

plex de adîncire și perfecționare a 
colaborării și dezvoltării integrării 
economice socialiste a țărilor mem
bre ale C.A.E.R.

Comisia a stabilit recomandări 
corespunzătoare cu privire la cola
borarea țărilor membre ale C.A.E.R. 
în domeniul tehnicii reactorilor 
energeticii atomice, construcției 
aparate nucleare, tehnicii și 
logiei iradierii, . protecției și 
rității împotriva radiațiilor.

Comisia 
lucru pe

Ședința 
atmosferă 
reciprocă.

și 
de 

tehno- 
secu-

său dea adoptat planul 
anii 1972—1973.
comisiei a decurs într-o 
de prietenie și înțelegere

★
în încheierea lucrărilor 

comisiei, prof. Ioan Ursu, 
tele Comitetului de Stat pentru E- 
nergia Nucleară al Republicii Socia
liste România, a oferit o masă în 
onoarea participanților.

(Agerpres)

ședinței 
președin-

Poporul albanez sărbătorește îm
plinirea a 27 de ani de la eli
berarea țării de sub jugul fascist 
— eveniment memorabil al isto
riei sale, care a marcat triumful 
revoluției populare împotriva regi
mului burghezo-feudal, 
Albaniei calea unor 
transformări înnoitoare, 
vieții noi, socialiste.

în anii care au trecut 
berare, oamenii muncii 
nia, desfășurîndu-și 
creatoare sub conducerea Partidu
lui Muncii, au obținut importante 
realizări in toate domeniile vieții 
economico-sociale. Ca rezultat al 
politicii de industrializare socia
listă, actuala producție industrială 
a R.P. Albania reprezintă peste 
62 la sută din producția globală a

deschizind 
profunde 

a făuririi
de la eli- 
din Alba- 
eforturile

țărîî — față de numai 8 la sută în 
1938. Progrese însemnate s-au în
registrat și în dezvoltarea agricul
turii socialiste. în 1970, producția 
agricolă a depășit de peste trei ori 
producțiile cele mai mari ale aces
tui sector din anii antebelici. Pro
grese remarcabile au fost realizate 
și pe tărîmul dezvoltării învăță- 
mintului și culturii, al ocrotirii să
nătății, al ridicării standardului de 
viață al populației.

în prezent, muncitorii, țăranii, 
intelectualii din Republica Popu
lară Albania își dedică eforturile 
înfăptuirii hotărîrilor celui de-al 
VI-lea Congres al Partidului Mun
cii din Albania, desfășurat recent, 
și care a adoptat noul plan cinci
nal pe perioada 1971—1975.

Oamenii muncii din țara noastră

urmăresc cu interes și simpatie 
tovărășească eforturile constructive 
ale poporului albanez, se bucură 
sincer de toate succesele sale în 
opera <le construcție socialistă. între 
poporul român și poporul albanez 
există tradiționale legături 
prietenie, stimă reciprocă și 
perare, legături care în anii 
cialismului au căpătat un 
conținut. Relațiile de colaborare 
româno-albaneze cunosc o dezvol
tare continuă, în folosul ambelor 
popoare, al cauzei socialismului și 
păcii.

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
R.P. Albania, poporul român trans
mite un călduros salut poporului 
albanez și ii urează noi succese 
pe calea edificării societății socia
liste, a înfloririi patriei sale.

de 
coo- 
so- 

nou

i

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a adresat o telegramă 
președintelui Camerei Populare a 
Republicii Democrate Germane, Ge
rald Gotting, prin care îi adresează 
sincere felicitări și urări de noi suc
cese, cu ocazia realegerii sale în a- 
ceastă înaltă funcție.

♦
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Islamice Mauritania, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănescu, 
a transmis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe al 
Mauritaniei, Hamdi Ould Mouknass.

★
Sîmbătă seara a sosit în Capitală 

dr. Andre Finkelstein, director ge
neral adjunct al Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică — 
A.I.E.A.

Oaspetele va purta convorbiri eu 
conducerea Comitetului de Stat pen
tru Energia Nucleară privind dezvol
tarea colaborării dintre cele două 
instituții, va vizita unități de cer
cetare din domeniul fizicii nucleare.

In cadrul „Zilelor folclorului biho
rean", a avut loc, sîmbătă, în comu
na Ținea, festivitatea împlinirii a 75 
de ani de la crearea corului din 
localitate. La festivitate au par
ticipat Victor Bolojan, prim-se-

Sîmbătă dimineață, Ia Strejnic, 
județul Prahova, a fost dezvelită o 
placă memorială pe care stă scris : 
„în acest loc a fost asasinat de că
tre legionari, la 28 noiembrie 1940, 
savantul de reputație, mondială- Ni
colae Iorga".

★
La Galeriile de artă „Orizont" din 

Capitală a avut loc, sîmbătă dimi
neața, vernisajul expoziției „Afișe din 
Republica Democrată Germană", or
ganizată de Uniunea Artiștilor Plas
tici din Republica Socialistă România.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
Marcel Chimoagă, secretar al Uniu
nii Artiștilor Plastici, și Voigt Ger
hard, vicepreședinte al Uniunii Ar
tiștilor Plastici din Republica Demo
crată Germană.

La deschiderea expoziției au parti
cipat Brăduț Covaliu, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, și alți 
membri ai conducerii uniunii.

Erau prezenți Hans 
dorul R. D. Germane 
membri ai ambasadei 
ai corpului diplomatic.

Voss, ambasa- 
la București, 
și alți membri

(Agerpres)

teriale și spirituale, creat de recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R., de strălu
citul prograrri de educație comunistă 
a poporului, propus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii 
din comuna Ținea, români și ma-

.oretar al. Comitetului.,.județean.Bi- . ghiari, participă cu ^ntușșiașm, ală- 
hor al P.C.R., reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 

folcloriști și et
nografi, specialiști ai centrelor de în
drumare a creației populare din mai 
multe .județe, precum și folcloriști 
de peste hotare, invitați la această 
manifestare culturală.

într-o atmosferă însuflețită, cei 
prezenți au adresat o telegramă Co
mitetului Central al partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune :

Intr-un climat ideologic deosebit 
de prielnic emulației valorilor

stat, cercetători,

bine ? Și-au făcut prin 
asta, intr-adevăr, datoria 
pînă la capăt ? Ce. înseam
nă curajul in afara tăriei 
de a opri la timp drumul 
unui gind rău ? Lecția, 
sub conducerea aproape ne
observată, dar foarte vigu
roasă a dirigintei, ia trep
tat cursul unei analize, 
al unei lecții vii, foar
te problematizate. Dis
cuția impresionează' nu nu
mai prin principialitatea, 
forța morală Și autoexigen
ță pe care le degajă, dar și 
prin frumusețea ei lăuntri
că, prin orientarea fermă 
pe făgașul obligațiilor e-

DIRIGENȚIA
pline de ecou ale țării 
noastre arată clar 
dacă discuția pornea 
tr-adevăr de la ceea 
știau elevii cu privire 
politica internă și interna
țională a țării noastre, de la 
bogatele semnificații reți
nute din poziția României 
în problemele esențiale care 
confruntă azi 
s-ar fi ajuns mult 
ușor la acea putere 
pătrundere a faptelor, ca
pabilă să transforme 
ceasta temă într-o 
reușită educativă.

La anul al II-lea 
nici, specialitatea 
centrale, de la Școala pro
fesională de construcții din 
Săcele, ora de dirigenție 
are drept temă ; Muncă, 
cinste, curaj. Elevii au ve
nit la lecție de pe tarlalele 
C.A.P. unde ajută la strân
gerea cartofilor sau din 
cele 4 ateliere ale școlii. 
Iată-i aici, toți 26, discu- 
tînd aprins, contradictoriu. 
Se dezbate un caz concret 
din clasă, un furt, un caz 
de necinste. Elevul care 
și-a însușit un lucru străin 
a fost prins, ei, cei aici de 
față, l-au prins și l-au dus 
la miliție, ei au dat decla
rații contra lui. Au proce
dat bine ? N-au procedat

că 
în-
ce 
la

omenirea, 
mai 

de
a- 

deplină

de uce-' 
încălziri

ma-

poate

de 
ca-

ducatîve ale coleotivului în 
cazul dat.

N-am fi stăruit atît 
mult asupra acestor 
zuri dacă ele n-ar ilustra
un fapt evident nu doar în 
județul Brașov : lecția de 
dirigenție nu și-a găsit încă 
noul său făgaș educativ im
pus de climatul intenselor 
dezbateri inițiate de partid 
pe tema formării omului 
nou. Reușitele sint din pă
cate spontane, întîmplătoa- 
re. Timp de două luni după 
începerea, sub semnul unei 
înalte exigențe partinice, 
a noului an școlar, ora 
de dirigenție n-a beneficiat 
încă de o analiză menită 
să-i releve substanța edu
cativă și căile concrete prin 
care aceasta poate fi valo
rificată optim. Nici în toa
te școlile, dar nici la nive
lul organismelor de coordo
nare a activității școlare. 
La Școala profesională „E- 
lectroprecizia" din Săcele 
programul integral de 
cursuri a început după mai 
mult de 5 săptămini de la 
deschiderea școlii, timp în 
care elevii au participat pe 
ogoare la acțiunile de 
muncă patriotică. Ce au fă
cut in tot acest timp cel 
42 de diriginți cîți există 
în școală ? La o asemenea

întrebare, fiecare 
prezenta o întreagă listă de 
acțiuni, dar pe nici una din
tre acestea nu vei găsi idei 
noi pentru întocmirea unui 
plan al viitoarelor ore de 
dirigenție. Căci ne gîndim 
nu atît la un plan ca
lendaristic, cu rubrici și 
rubricuțe, cit la un arsenal 
de viitoare inițiative, de . 
observații, întrebări.^ obiec
tive educative mai largi 
desprinse din uriașul flux 
de idei declanșat de pro
gramul educației socialiste 
adoptat de recenta plenară 
a C.C. al P.C.R.

Ce anume s-a 
nivelul acestui 
coordonator care 
toratul Școlar (în cazul in 
speță cel ;
pentru ca lecția de di
rigenție și, in ansamblu, 
activitatea educativă în școli 
să întrunească din prima zi 
de cursuri o eficiență spo
rită ? Curiozitatea ne-a fost 
satisfăcută rapid. De la to
varășa inspector Ileana
Țuțoc am aflat : „N-am
elaborat nimic. Avem însă 
intenții să difuzăm în școli 
o scrisoare metodică privi
toare la munca de orientare 
școlară și profesională a 
tinerilor, aceasta fiind, 
după cum știm, o impor
tantă problemă de stat. 
Apoi, împreună cu respon
sabilii comisiilor de diri
ginți, vom prelucra sarci
nile educației politico-ideo- 
logice a tineretului în școli".

Și, din păcate, enumeră
rile unor asemenea stări de 
fapt ar putea continua ; 
ceea ce demonstrează cu 
puterea faptelor concrete 
că ora de dirigenție — 
parte integrantă a activi
tății educative desfășurate 
de întregul corp profesoral, 
de organizațiile de partid 
și de tineret — a rămas încă 
datoare intenselor acțiuni 
educative desfășurate la 
nivelai întregii societăți, 
pentru ca procesul de for
mare a oamenilor cu profil 
moral și spiritual complet 
nou, constructori ai socia
lismului și comunismului, 
să se așeze pe baze sigure, 
temeinice. Ora de dirigen
ție absentează uneori ne
motivat din arsenalul edu
cativ al școlii. Și acest 
lucru nu poate fi acceptat.

turi de toți .locuitorii patriei noas
tre, la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Corul căminului cultural din Ținea, 
care aniversează astăzi 75 de ani de 
existență, vine să confirme politica 
partidului de valorificare a tradiții
lor culturale progresiste, care au fă
cut din aceste meleaguri o prezență 
activă în viața spirituală a întregii 
națiuni. Noi, membrii corului din 
Ținea, împreună cu ceilalți locuitori 
ai comunei, asigurăm conducerea de 
partid și de stat, pe dumneavoastră 
personal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face din conținu
tul patriotic, adine militant, al re
pertoriului corului un prilej de mo
bilizare a oamenilor muncii, din a- 
ceste ținuturi, la înfăptuirea mă
rețelor sarcini de ridicare a patriei 
pe noi trepte de progres și civili
zație.

(Agerpres)

Cînd, cu vreo 65 de ani în 
urmă, am plecat din Alba
nia, a'm lăsat o țară îna
poiată și întunecată. Lipsa 
de civilizație se resimțea 
prin incurie, prin dezordine 
administrativă. Dominația 
otomană se făcea simțită 
mai ales prin jaf. Din cînd 

. în cînd, un om cu fes venea 
călare să încaseze birurile.

Fes roșu purtam și eu, 
purtam și dulamă și opinci 
cu ciufkă, iar la mijloc un 
brîu în care era o călimară 
cu cerneală violetă. Din 
Boboștița am plecat cu ha- 
rabaua și pînă la Bitolia am 
făcut cîteva zile pe drumuri 
primitive. De aici, cu trenul 
spre Salonic, de unde ne-asn 
îmbarcat pe vapor.

Am venit în România, la 
București, plin de nostalgia 
pămîntului lăsat în urmă. 
Am început să cunosc limba 
românească prin piesele de 
teatru pe care le jucam în 
grădina mahalalei Silves
tru. Acestea mi-au fost în
ceputurile teatrale.

La Boboștița nu se pome
nea de așa ceva. Nimeni 
din neamul meu nu a făcut 
teatru. Casa noastră era 
îndoliată de moartea buni
cului meu Eftimie, sub 
prăbușirea unui stejar tă
iat în pădure.

...Am revenit în Albania 
după 65 de ani de absență. 
După ce, în decursul anilor, 
am vizitat multe țări euro
pene avansate, pot spune că 
am găsit în Albania o țară 
nouă, într-o fază de nevi
sat în acea vreme.

Albania de azi nu mai 
este. provincia înapoiată de 
altădată, supusă sultanilor 
sau invadatorilor moderni. 
Este propria-i stăpînă, li
beră și demnă. Mulțumită 
regimului comunist, analfa
betism nu mai există. 
Drumuri asfaltate se în
crucișează pe tot cuprinsul 
peisajului muntos al țării. 
S-au construit căi ferată. 
Am călătorit cu automobi
lul de la Pogradec spre El- 
basan. unde se puneau și
nele liniei ferate Elbasan- 
Prenios ; am străbătut și 
celebra „Via Egnatia", care 
unea pe vremuri Occidentul 
de Orient și înlesnea călă
toriile caravanelor cu mar
fă. Munca voluntară, pa
triotică, a tinerilor albanezi 
contribuie în cea mai largă 
măsură la schimbările din 
peisajul atît de inedit al 
Albaniei. Tineretul se duce 
la muncă fără să fie con- 
strins de nimeni, o face din 
propria sa inițiativă, cu 
convingerea fermă că lu
crează pentru propășirea 
națiunii.

Munca 
tribuit și 
țării. Nu există casă, cit de 
modestă, în satele și ora
șele din Albania, care să 
nu fie iluminată de becul 
electric.

La Kruja — prima capi
tală a Albaniei, „cuibul de 
vulturi" al lui Skanderbeg, 
eroul național al Albaniei 
— se auzea venind din vale 
freamătul măslinilor cu 
miliarde de frunze argintii. 
Cei mai bătrîni din acești 
măslini au fost sădiți din

patriotică a con- 
la electrificarea

nară a fost organizată și 
consolidată de primul nu
cleu comunist, format la 
Korța. Imprimînd o direc
ție unitară de acțiune 
luptătorilor antifasciști, ma
selor muncitoare ale 
porului, comuniștii 
răsturnat monarhia și
dat avînt luptei revoluțio
nare. Albanezii s-au elibe
rat o dată cu românii, în 
1944, anul care a dat româ
nilor gloriosul 23 August, 
iar albanezilor — 29 Noiem
brie. După lungi perioade,

po- 
au 
au

Reîntîlnire

schipetarilor

ÎNSEMNĂRI de călătorie

ordinul lui Skanderbeg în
suși, care cerea tinerilor ce 
urmau să se însoare să plan
teze atîția măslini cîți ani 
de viață aveau. Albania este 
toată împodobită cu pomul

cind feudalii trufași își 
împărțeau pămîntul, cînd 
beii și alți seniori lati
fundiari își luau titluri de 
„principi ai Albaniei", prin 

___ _ _ ,___ x_ „x„______ eliberarea patriei, prin 
care simbolizează pacea. trecerea la socialism, oame

nii și-au găsit în sfîrșit in-? 
dependența, libertatea și 
unitatea la care rîvneau de 
mii de ani.

S-au petrecut multe 
schimbări în viața oa
menilor. Mă refer, bună
oară. la situația femeii. în 
ultimul război, schipetarele 
au făcut minuni de vitejie și 
numele multora1 dințre ele 
este înscris în Panteonul 
național. în Albania socia
listă s-a format o femeie 
nouă : dezrobită de exploa
tarea milenară, eliberată de 
misticism, ea devine astăzi 
o luptătoare pentru liber
tate, democrație și socia
lism. Paralel cu participa
rea la viața politică a țării 
(27 la sută din deputății în 
Adunarea Populară a Alba
niei sînt femei, unul din cei

înainte, albanezii erau 
dezbinați, mai ales din mo
tive religioase. Acum nu 
mai există decît schipetari 
uniți sub același crez pa
triotic, socialist. Acest crez 
a frămîntat secole întregi 
Albania, care abia acum își 
cunoaște neatîrnarea și li
bera dezvoltare națională.

Toată istoria acestui po
por brav este istoria unui 
popor insetat de libertate. 
După cum și-au apărat 
mii de ani limba părinteas
că și au continuat să-și cul
tive tradițiile de vitejie și 
demnitate moștenite de la 
iliri, tot așa, în timpul celui 
de-al doilea război mondial, 
s-au ridicat ca un singur 
om să-și scape pămîntul in
vadat de 
germani.

fasciștii italieni și 
Lupta revoluțio-

trei vicepreședinți ai Adu
nării Populare este o fe
meie, numeroase femei sînt 
membre în consiliile 
populare județene), femeile 
dețin funcții însemnate în 
diferite locuri de muncă. 
Numai în industria textilă 
ele constituie 82 la sută. La 
Korța am vizitat fabrica de 
textile, unde director- era o 
femeie. Din rindul fe
meilor, ca și al tine
retului, s-au format cadre 
cu o pregătire superioară, 
care iau parte la rezolva
rea tuturor problemelor 
principale ale țării, fie ele 
politice, economice sau cul
turale. Muncitorii, poporul 
sint conduși de către parti
dul lor, Partidul Muncii din 
Albania, în fruntea căruia 
se află Enver Hodja.

Pe tot drumul parcurs am 
văzut uzine moderne, ter
mocentrale, rafinării de pe
trol, uzine de laminare a o- 
țelului, combinate textile, o 
uzină la Korța pentru pro
ducerea uneltelor și instru
mentelor de precizie, uzine 
mecanice, fabrici de sticlă, 
de hîrtie, cîteva fabrici ale 
industriei ușoare și alimen
tare, o nouă linie, ferată, 
numeroase și importante 
lucrări de ameliorare și iri
gare în agricultură, mii de 
apartamente, hoteluri, școli. 
De asemenea, se lucrează 
rapid Ia noul centru de te
leviziune, Ia construirea li
nei noi uzine de înnobilare 
a cromului. Dezvoltarea di
verselor ramuri ale econo
miei naționale contribuie la 
creșterea continuă a bu
năstării maselor muncitoa
re de la orașe și sate.

In Albania, cei care mun
cesc sînt, în același timp, și 
stăpini ai țării. Sectorul sa
nitar cunoaște și el reali
zări de prestigiu. Malaria, 
tuberculoza și celelalte boli 
infecțioase, care făceau al
tădată ravagii, devin tot 
mai puțin cunoscute acum, 
cînd sectorul sanitar este în 
slujba poporului, cînd asis
tența medicală este gratui
tă, cînd la sate există spi
tale, case de nașteri, servi
cii stomatologice 
macii.

Reîntîlnirea cu 
contemporană ne-a prilejuit 
impresii dintre cele mai pu
ternice, constatarea că, sub 
conducerea Partidului Mun
cii, poporul albanez a obți
nut succese de seamă în 
eforturile pentru înflorirea 
patriei sale, pentru ridica
rea țării pe înălțimile vul
turești ale adevăratului 
progres.

ca

și far-
Albania

Acad. Victor EFTIMIU

inițiat la 
organism 
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Twist — 10; 12; 14,15, 
domnului Pickwick — 
Navigatorul — 21 : CI-

1-a
care
6—2,

pronosticurile, care-1 
Laver mare favorit, 
a ciștigat în patru 
1—6, 7—6, 7—6.

tide 
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6—2,
6—3,
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• Nu te întoarce : CENTRAL, — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Saltul : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; ”
« Mihail Strogotf : BUCUREȘTI
— 3,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, FEROVIAR — 8.45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Un amanet ciudat : DOINA — 
10; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Oliver (ambele serii) : PATRIA
— 9,30; 13; 16,30; 20, CAPITOL — 
10. 13,30; 16,45; 20, MODERN — 
9,30; 12,30; 16,30; 19,30.
• Piața roșie : BUZEȘTI — 16; 
19,15.
• Anna celor o mie de zile (am
bele seri!) : SCALA — 9,30; 13; 
16.30; 20 FESTIVAL — 8,30; 11,30; 
14,30; 17,30' 20,30.
• Poveștile piticului Bimbo — 
9—17 în continuare ; Program de 
filme documentare — 18,45—20,15 
în continuare : TIMPURI NOI.
a Castanele sînt bune : GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45, TOMIS — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Mihai Viteazul : MOȘILOR — 
15; 19.
• Marele premiu : LUMINA — 
9,30—19,30 în continuare, EXCEL
SIOR — 9,30; 13; 16,30; 20, ME
LODIA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Vinovatul este în casă : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• Floarea de cactus : GRIVIȚA 

.............. 13,30; 16; 18,15; 20,30,
9; 11,15; 13,30; 15,45;

— 9; 11,15; 
VOLGA — 
18,15; 20,30.
• Oliver 
Aventurile 
16,30; 18,45, 
NEMATECA (sala Union).
• Așteptarea : PACEA — 15,45; 
18; 20.
o Steaua de tinichea : BUCEGI — 
15.45; 18; 20,15.
• Brigada Diverse în alertă : U- 
NIREA — 15,30; 18; 20,15.
• B.D. intră în acțiune ; Brigada 
Diverse în alertă : MUNCA — 
15,15; 19.
• Aeroportul : DRUMUL SĂRII
— 18; 19,30, POPULAR — 16; 19.
• Scoate-ți pălăria cînd săruți : 
ARTA — 15,30; 18; 20,30.
o Tick, Tick, Tick : CRINGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
• Vis de dragoste : MIORIȚA — 
10; 16; 19,30.

• Radioteleviziunea Română (stu
dioul din str. Nuferilor) : Concer
tul Orchestrei Simfonice a Radio- 
televiziunii. Solist ; violoncelistul 
italian Enrico Mainardi. Dirijor : 
Emanuel Elenescu — 20. ,
a Teatrul de operetă • Paganini
— 10,30; Se mărită fetele — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Cui i-e fri
că de Virginia Woolf? — 10,30;
Coana Chirița — 15,30; Surorile 
Boga — 20; (sala Studio) : Să 
nu-ți faci prăvălie cu scară — 
10.30; Moartea ultimului golan — 
15,30; Prima zi de libertate — 20.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 10,30; Nicnic — 15,30; Opi
nia publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : D-ale carnavalului — 
10,30; Leonce și Lena — 15; Zia
riștii — 20; (sala din str. Alex. 
Sallia) : Domnișoara de Belle- 
Isle — 10,30; 20, Iubire pentru iu
bire — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 10; 
Bună seara domnule Wilde — 
19.30; (sala Studio) : Sus pe aco
periș ...în sac — 10,30.
• Teatrul Mic : Timp și adevăr
— 20.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 10; Gîlcevile din Chioggia
— 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă" : Poves
te neterminată — 10; Pinocchio
— 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 11; (sala din str. 
Academiei) : Șoricelul și păpușa
— II.
• Teatrul evreiesc de stat : Dibuk
— 11; Două nunți și un divorț — 
19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Cînd revolverele 
tac — 10; 19,30; (la Sala Palatu
lui) : Paradisul revistei — 16; 
19,30.
n Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Vox Boema — 11; 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul Globus : Parada rîsulul
— 16; 19,30.

• SMITH, VIRTUAL CIȘTIGA- 
TOR AL „MARELUI PREMIU 
F.I.L.T.". Cuplul Ilie Năstase—Zeliko 
Franulovici s-a calificat în finala 
probei de dubiu bărbați din cadrul 
turneului internațional de tenis de 
la Buenos Aires. în semifinale, ei 
au eliminat cu 6—2, 6—2 perechea 
Patricio Rodriguez (Chile)—Eduardo 
Zuleta (Ecuador).

în sferturile de finală ale probei 
de simplu, Stan Smith l-a învins cu 
6—2, 6—4, 6—4 pe argentineanul Ro
berto Aubone. In urma calificării în 
semifinalele concursului, tenismanul 
american și-a asigurat punctajul ne
cesar cîștigării „Marelui premiu 
F.I.L.T.". _ “
(calificat și el in semifinale) 
poate pierde locul doi.

putată între celebrii jucători austra
lieni Ken Rosewall și Rod Laver. 
Infirmînd toate 
indicau pe Rod 
Ken Rosewall 
seturi cu 6—4,

• ROSEWALL, CAMPION 
DIAL AL JUCĂTORILOR 
FESIONIȘTI. Peste 7 000 de spec
tatori au urmărit la '___ ' ’
ditorium" din Dallas (Texas) 
primului campionat mondial de te
nis al jucătorilor profesioniști, dis

FOTBAL: F \NATHINAIKOS - 
PENAROL, LA 15 DECEMBRIE. 
Forurile de specialitate din Uruguay 
au anunțat că primul meci al finalei 
„Cupei intercontinentale la fotbal, 
dintre echipele Nacional Montevideo 
și Panathinaikos Atena, se va dispu
ta la 15 decembrie la Atena. în 
ceea ce privește data partidei retur, 
nu s-a ajuns încă la un acord între 
conducerile celor două cluburi. Fe
derația de fotbal din Grecia a pro
pus ziua de 29 decembrie, iar cea 
uruguayană 28 decembrie.

în cazul cînd cele două jocuri nu 
vor putea decide pe cîștigătoarea 
trofeului, cele două echipe au decis 
să dispute un al treilea meci pe 
teren neutru.

DE LA CASA-
Casablanca se des

fășoară întrecerile campionatelor in
ternaționale de tenis ale Marocu
lui, la care participă jucători din 
mai multe țări ale lumii, printre 
care și românul Ion Tiriac.

în optimile de finală ale probei 
de simplu bărbați, Ion Țiriac 
întîlnit pe. americanul Perry, pe 
l-a învins in două seturi cu 
6—3.

S-au disputat și primele trei 
din sferturile de finală : Jauf- 

(Franța)—Elschenbroich 2—6,
6—4 ; Barclay (Franța)—Kukal 

u—o, 7—5 ; Kalogheropoulos (Gre
cia)—Batțrick 8—10, 7—5, 6—4. Ul
tima partidă a „sferturilor" se va 
disputa între Ion Țiriac și austra
lianul Peter Doemer.

După cum se știe, formația ț>ana- 
thinaikos Atena înlocuiește în aceas
tă finală echipa Ajax Amsterdam, 
cîștigătoarea „Cupei campionilor eu
ropeni". Clubul olandez 
(din motive de calendar) 
acest tradițional meci.

FEDERAȚIA ENGLEZA
BAL și-a confirmat intenția de a nu 
trimite echipa reprezentativă la tur
neul mondial ce va fi organizat în 
vara anului viitor în Brazilia. Forul 
britanic își motivează refuzul argu- 
mentînd că în anul 1972 se vor des
fășura meciuri importante în Cam
pionatul european, iar echipa repre
zentativă are, totodată, alte angaja
mente internaționale care o împiedi
că să facă deplasarea în Brazilia.
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ADOPTAREA REZOLUȚIEI INIȚIATE DE ROMÂNIA : „SI
TUAȚIA SOCIALĂ MONDIALĂ; TINERETUL, PROBLEMELE 
Șl NECESITĂȚILE SALE, PARTICIPAREA SA LA DEZVOL

TAREA SOCIALĂ"

INIȚIATE DE ROMÂNIA : „SIrr

NEW YORK 27. — Corespondentul nostru C. Alexandroaie, transmite : 
Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat în unanimitate rezoluția inițiată de 
România — „Situația socială mondială ; tineretul, problemele și necesi
tățile sale, participarea sa ia dezvoltarea socială" care a fost prezentată 
plenarei de către Comitetul pentru problemele sociale al Adunării Gene
rale, după ce acesta a dezbătut și aprobat documentul respectiv.rale, după ce acesta a dezbătut și

Rezoluția, pe a cărei listă de coau
tori figurează numele a 23 de state, 
subliniază necesitatea intensificării 
contribuției Națiunilor Unite și a 
agențiilor specializate la educarea ti
neretului în spiritul păcii, înțelegerii 
reciproce, relațiilor prietenești și 
cooperării între popoare, justiției so
ciale, demnității și valorii umane, 
precum și respectării drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului. 
Adunarea Generală, se subliniază în 
document, cere secretarului general 
al Organizației Națiunilor Unite să 
consulte guvernele țărilor lumii asu
pra modului în care este transpusă 
în practică Declarația cu privire la 
educarea tineretului și promovarea 
în rîndurile tinerei generații a idea-
educarea

lurilor de pace, respect reciproc și de 
înțelegere intre popoare.

în încheiere, rezoluția relevă ' că 
„Adunarea Generală a O.N.U. hotă
răște să ia_ in considerație cit mai 
curînd posibil, însă nu mai tîrziu 
de cea de-a 28-a sesiune a sa, punc
tul intitulat „Tineretul, educarea sa 
în spiritul respectului față de drep
turile omului și libertățile sale fun
damentale, problemele și nevoile 
sale și participarea sa activă la dez
voltarea națională și cooperarea in
ternațională". Acest punct a fost ini
țiat de România din convingerea 
că importanța și complexitatea pe 
care o prezintă educarea tinerei ge
nerații trebuie să stea în atenția 
Organizației Națiunilor Unite.

REZOLUȚIE ÎN PROBLEMA RHODESIANĂ
Comitetul pentru problemele co

loniale al Adunării Generale a 
doptat, cu 89 de voturi pentru, 10 
contra și 13 abțineri, un proiect de 
rezoluție privind problema rhode- 
siană, supus dezbaterilor de 33 de 
state.

Documentul atrage atenția Consi
liului de Securitate asupra necesită
ții urgente de a adopta noi măsuri 
pentru a asigura respectarea strictă, 
de către toate statele, a deciziilor 
sale și de a lărgi aria sancțiunilor 
împotriva regimului rasist minoritar 
de la Salisbury, a Republicii Sud- 
Africane și Portugaliei,' ale căror gu
verne continuă să refuze cu încăpă-

a-
țînare să transpună în practică hotă- 
rîrile obligatorii ale Consiliului de 
Securitate. De asemenea, rezoluția 
condamnă prezența forțelor armate 
sud-africane în Rhodesia și politica 
acelor guverne, îndeosebi ale Portu
galiei și Republicii Sud-Africane, 
care continuă să mențină relații poli
tice, economice și militare cu regi
mul ilegal de la Salisbury.

în încheiere, rezoluția deploră re
primarea de către rasiștii rhodesieni 
a luptătorilor pentru libertate și cere 
eliberarea tuturor 
pentru singura lor 
trioți.

la încheierea vizitei delegației 
de partid și guvernamentale

a R. D. Vietnam in R. P. Chineză
PEKIN 27 (Agerpres). — La înche

ierea vizitei în R. P. Chineză a dele
gației de partid și guvernamentale a 
R. D. Vietnam, condusă de Fam Van 
Dong, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, primul ministru al R.D. 
Vietnam, s-a dat publicității un co
municat comun în care se mențio
nează că întîlnirile și convorbirile 
care au avut loc cu acest prilej au 
evidențiat pe deplin prietenia fră
țească și unitatea militantă dintre 
popoarele chinez și vietnamez.

Convorbirile s-au referit la conso
lidarea relațiilor prietenești și a coo
perării dintre cele două țări, la situa
ția din Vietnam și din Indochina, 
precum și la alte probleme interna
ționale de interes comun pentru am
bele părți.

Partea vietnameză — se arată în 
comunicat — declară că poporul viet
namez este hotărît să promoveze 
lupta pe fronturile militar, politic și 
diplomatic, să înfrîngă planul impe
rialist american de „vietnamizare" a 
războiului, să elibereze sudul, să a- 
pere și să construiască un nord socia
list, să treacă la reunificarea pașnică 
a țării. Reafirmîndu-se sprijinul R.P. 
Chineze față de poporul vietnamez 
și celelalte popoare din Indochina în. ' 
lupta lor împotriva agresiunii ame
ricane, pentru salvare națională, se 
relevă că aceasta constituie politica 
stabilă și de nezdruncinat a P.C. 
Chinez și a guvernului chinez.

Cele două părți subliniază în una
nimitate — se arată în încheierea

comunicatului — că războiul din In
dochina a fost provocat de interven
ția S.U.A. și va lua sfîrșit numai cînd 
Statele Unite vor înceta agresiunea 
lor și orice amestec în țările Indo- 
chinei. Cele două părți cer cu fermi
tate imperialismului american să în
ceteze imediat războiul său de agre
siune împotriva Indochinei, să retragă 
în întregime și necondiționat trupele 
S.U.A. și ale vasalilor, să înceteze 
complet folosirea clicilor marionetă 
în Vietnamul de sud și Cambodgia 
și a grupării de dreapta laoțiene 
pentru a le opune popoarelor indo- 
chineze, pentru ca popoarele acestor 
țări să poată să-și soluționeze proble
mele în mod independent și libere 
de amestec din afară.

★
PEKIN 27 (Agerpres). — Sîmbătă, 

primul ministru al R. D. Vietnam, 
Fam Van Dong, a avut o întîlnire cu 
Penn Nouth, primul ministru al Gu
vernului Regal de Unitate Națională 
al Cambodgiei și președinte al Bi
roului Politic al F.U.N.K.

în aceeași zi, Fam Van Dong a 
părăsit R.P. Chineză, unde a efec
tuat o vizită de prietenie, întor- 
cîndu-se la Hanoi.

în fotografie : Aspect de la Expoziția 
de artă populară românească organi
zată la British Museum din Londra

Șeful statului egiptean, 
Anwar Sadat, în calitatea sa de pre
ședinte al Federației Republicilor 
Arabe, l-a numit pe Mohammed Ah
med Mohammed în funcția de secre
tar general al federației. Pînă în 
prezent, acesta a fost ministru pen
tru afacerile prezidențiale.

Capitala Cambodgiei sub tirul

celor întemnițați 
„vină" de a fi pa-

PEK N

la Ambasada României

forțelorî patriotice
PNOM PENH 27 (Agerpres). — 

Pnom Penh-ul a fost, in mai multe 
rinduri, bombardat cu tunuri și mor- 
tiere în noaptea de vineri spre sîm- 
bătă, forțele patriotice continuînd, în 
cursul zilei, presiunile asupra perife
riilor capitalei — anunță agenția As
sociated Press. Agenția informează

că forțele de rezistență au lansat a- 
tacuri asupra pozițiilor, deținute de 
trupele lonnoliste în localitatea Bek 
Chan, la 17 kilometri vest de cen
trul Pnom Penh-ului, pe șoseaua 
4, în localitatea Preah Prasap, 
tuată la 25 kilometri nord-est de 
pitală,

Președintele R.S.F. Iugo- 
slctvici, Iosip Broz Tito>1_a primit 
pe Erhard Eppler, ministrul coope
rării economice al R. F. a Germaniei, 
care se află într-o vizită la Belgrad. 
La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej a participat Mirko Te- 
pavaț, secretar federal pentru aface
rile externe, informează agenția Tan- 
iug.

Ministrul sănătății al Ro
mâniși dr- Dan Enăchescu, și 
omologul său polonez, dr. Jan Kostr- 
zewski, au semnat, sîmbătă, la Var
șovia, un plan de colaborare care 
prevede continuarea și diversificarea 
colaborării dintre cele două institu
ții în domeniul sănătății publice, al 
științelor medicale și asistenței so
ciale, schimburi de specialiști și do
cumentație, efectuarea unor cercetări 
de interes comun ; cele două părți 
vor sprijini colaborarea în domeniul 
editurilor medicale.

întrevederile lui J. Wi
niewicz în R.F. a Germaniei. 
Jozef 
trului 
lone, 
R. F.
vedere cu Patil Frank, 'secretar de 
stat la ministerul de externe, cu 
Egon Bahr, secretar de stat la Can-

Winiewicz, adjunct a.l minis- 
afacerilor externe al R. P. Po- 

care se află în vizită în 
a Germaniei, a avut o între-

Congresul P.C.
din Canada

27 (Agerpres). — La 
deschis, sîmbătă, Con-

. celaria Federală a R. F. a Germa
niei, și cu alte oficialități vest- 
germane. întrevederile au prilejuit 
efectuarea unui schimb de păreri re
feritor la principalele probleme in
ternaționale actuale, precum și la 
stadiul relațiilor dintre Polonia și 
R. F. a Germaniei, în legătură cu 
așteptata ratificare a tratatului cu 
privire la bazele normalizării relații
lor dintre cele două țări. Totodată, 
el a avut întîlniri cu vicepreședin
tele Bundestagului, K. Schmidt, și cu 
președintele Comisiei pentru afaceri 
externe a Bundestagului, G. Schroe
der.

încheierea la Bonn a în
tre vederilor M. Kohl- 
E Baht. Bonn’ s"a încheiat în
trevederea între Michael Kohl, se
cretar de stat la Consiliul de Mi
niștri al R.D.G., și Egon Bahr, secre
tar de stat la Cancelaria Federală a 
R.F.G. Agenția A.D.N. apreciază că 
în cursul convorbirilor au fost obți
nute progrese esențiale. Următoarea

■ întrevedere va avea loc la Berlin, la 
1 decembrie.

Carlierul general al forțe
lor navale ale N.A.T.0. 
pentru sectorul din sudul Europei, 
din Malta, a fost închis vineți Infor
mează agenția France Pretf,. ^oul 
sediu a fost stabilit la NaplcL.

ULAN BATOR

PLENARA
C.C. AL P.P.R.M.TORONTO 

Toronto s-a 
greșul al XXI-lea al Partidului Co
munist din Canada. Pe ordinea de zi 
a congresului se află discutarea pro
iectului programului revizuit al par
tidului „Calea spre socialism în Ca
nada" și proiectului „Declarației pri
vind politica partidului" referitoare 
la tactica comuniștilor canadieni in 
condițiile politicii actuale. Raportul 
Ia congres a fost prezentat de secre
tarul general al partidului, William 
Kashtan.

ULAN BATOR 27 (Agerpres). — 
La 27 noiembrie, la Ulan Bator s-a 
deschis plenara C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol. Jum- 
jaaghiin Țedenbal, prim-secretar al 
Comitetului Central al partidului, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Mongole, a prezentat informa
rea Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M. : „Cu privire la unele pro
bleme legate de înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului".

5

protest împotriva condițiilor
de retrocedare a Okinawei

Apeluri pentru soluționarea conflictului DIN LUMEA CAPITALULUI

INTERVIUL SECRETARULUI GENERAL AL C.C 
AL FRONTULUI PATRIOTIC DIN LAOS

JAPONIA Ample acțiuni de

fioi ciocniri la frontiera

de luptă
socială
în Italia

In aceste zile pe străzile capitalei nipone

asemănări 
pentru li-

cam- 
furi-

DELHI 27 (Agerpres). — Ministe
rul Apărării al Indiei a făcut cu
noscut, într-un comunicat dat publi
cității vineri seară, la Delhi, că trupe 
indiene au pătruns, pentru a doua 
oară, în cursul acestei săptămîni, pe 
teritoriul pakistanez, „în autoapă
rare", spre a pune capăt unui atac 
lansat de artileria pakistaneză asu
pra teritoriului indian. Agenția Asso
ciated Press precizează — citînd co
municatul menționat — că unitățile 
indiene au trecut frontiera dintre cele 
două țări într-un punct situat la a- 
proximativ 125 kilometri nord de 
Calcutta.

Comunicatul informează, de ase
menea, că forțele pakistaneze din o- 
rașul de frontieră Hilli au atacat tru
pele indiene, provocîndu-le cele mai 
grele pierderi de la începutul cioc
nirilor.

NOUAKCHOTT 27 (Agerpres).
Președintele în exercițiu al Organi
zației Unității Africane, Moktar Ould 
Daddah, a adresat președintelui Pa
kistanului, Yahya Khan, și primului 
ministru al Indiei, Indira Gandhi, un 
mesaj in care, în numele guvernelor 
și popoarelor africane, lansează un 
apel la încetarea luptelor de la gra
nița dintre cele două țări. Interesele 
păcii, menționează mesajul, pentru 
care națiunile din Africa și Asia au 
acționat neîncetat, solicită, mai mult 
ca oricînd, buna înțelegere între po
poarele lumii a treia.

Cu discursurile de cite o jumătate 
de oră, ținute la posturile de radio 
și televiziune de către fiecare din 
cei 11 candidați la președinție, vi
neri, s-a încheiat cea mai agitată 
campanie electorală din istoria Uru
guayului. Astăzi, circa 1 800 000 de 
uruguayeni urmează să se prezinte 
la urne. Paralel cu alegerea noului 
președinte al republicii, a vicepre
ședintelui, cu renovarea Parlamen
tului, a consiliilor departamentale și 
municipale, se efectuează un refe
rendum vizînd modificarea Constitu
ției, pentru a permite eventuala re
alegere a actualului președinte, Pa
checo Areco, care, potrivit prevede
rilor constituționale actuale, nu mai 
are dreptul să-și prezinte candida
tura. Actualele alegeri se desfășoa
ră pe fundalul unei situații compli
cate în care acțiunile „guerilei ur
bane", Tupamaros, se îmbină cu e- 
fectele crizei economice, dureros re
simțite de populație. Ca urmare a 
dominației oligarhiei și a dependen
ței de monopolurile străine, în ulti
mii patru ani fenomenele de criză 
s-au accentuat, dat fiind că tenta
tivele de soluționare nu s-au abă
tut de la modelele clasice în emisfe
ră și în afara ei. Atenuarea inflației 
s-a operat, de exemplu, cu prețul 
„congelării" salariilor, adică prin 
transferarea poverii pe umerii cei 
mai împovărați, iar la acțiunile re
vendicative ale sindicatelor s-a răs
puns prin represalii. Pentru acope
rirea deficitelor bugetare s-a recurs 
invariabil la credite externe, ceea ce 
a făcut ca datoria țării să ajungă ac
tualmente la 720 milioane dolari, 
după unele surse, și la 800 mili
oane, după altele.

. In fața acestei situații, candidați) 
celor două partide tradiționale („Co
lorado" și „Blanco") nu propun în e- 
sență nimic nou, ambele urmă
rind, de fapt, conservarea statu- 
quo-ului, cel mult cu ușoare 
daptări promise din rațiuni elec
torale. - - - ■ _
acestor alegeri se datorește fap
tului că, pentru prima oară în is
toria țării, a apărut o alternativă po
litică diferită de caruselul bipartit al 
oligarhiei. Este vorba de Frontul 
larg" („Frente Amplio"), coaliție al
cătuită din comuniști, socialiști, 
democrat-creștini. fracțiuni diziden- 

două partide

a-

Adevărata importanță a

KARACI 27 (Agerpres). — Postul 
de radio Karaci, citat de agenția 
Reuter, a anunțat, vineri, că toate 
trupele indiene au fost respinse din 
regiunea de frontieră Hilli, unde 
lansaseră, joi, un nou atac, și că pos
tul de frontieră Naubara, ocupat cu 
.două zile în urmă de unități indiene, 
a fost recucerit de forțele pakista
neze. Forțele indiene — se afirmă la 
Rawalpindi — au fost, de asemenea, 
respinse din districtul Belonia, ,unde 
au înregistrat pierderi grelei Postul 
de radio a informat, totodată, că 
luptele continuă în districtele Belo
nia și Chaugacha, din apropiere de 
orașul Jessore.

BERNA 27 (Agerpres). — Guver
nul elvețian și-a oferit din nou j,bu
nele oficii" pentru soluționarea cri
zei intervenite în relațiile dintre In
dia și Pakistan, anunță un comuni
cat al Consiliului Federal, dat publi
cității la Berna.

în documentul menționat, guvernul 
elvețian își exprimă îngrijorarea in 
legătură cu creșterea tensiunii intre 
cele două țări, care „pune în peri
col menținerea păcii în una dintre 
cele mai populate regiuni ale lumii".

diționale, precum și alte cîteva gru
pări, unite pe baza unei platforme 
comune și avînd drept candidat la 
președinție pe generalul în retragere 
Liber Seregni. Actuala coaliție își 
are originea in alianțe mai restrînșe, 
apărute încă din 1962 și evoluînd de 
atunci, pînă ce s-a reușit închegarea 
unui bloc progresist cu reale șanse 
de a rupe hegemonia celor două 
partide conservatoare. Programul 
„Frontului larg" prevede reforme 
structurale, începînd cu reforma agra
ră, naționalizarea băncilor și a comer
țului extern — cei doi „piloni ai 
oligarhiei" — măsuri de îmbunătățire

PEKIN 27 — Corespondentul Ager
pres, I. Gălățeanu, transmite : Sîm
bătă seara, ambasadorul Aurel Duma 
a oferit o recepție cu prilejul vizi
tei în R. P. Chineză a ministrului 
comerțului exterior al României, 
Cornel Burtică, care a semnat cu a- 
cest prilej protocolul privind schim
burile de mărfuri și plățile pe 1972 
între cele două țări.

La recepția, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
au luat parte Li Sien-nien, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, Pai Sian- 
kuo, ministrul comerțului exterior al 
R. P. Chineze, și alte persoane' ofi
ciale.

XIENG QUANG 27 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat postului de 
radio Path'et Lao, Fumi Vongvicit, 
secretarul general al C.C. al Fron
tului Patriotic din Laos a arătat că, 
în . pofida înfrîngerilor suferite, 
S.U.A. își intensifică, eforturile în ve
derea unor noi aventuri militare in 
Laos. Un element îngrijorător, a sub
liniat Fumi Vongvicit, îl constituie 
faptul că S.U.A. au angrenat în ope
rațiunile militare din Laos , peste 
20 000 de militari tailandezi, care iau 
direct parte la lupte. în același timp,

a menționat vorbitorul, Statele Unite 
au procedat la lărgirea efectivelor 
așa-numitelor „forțe speciale" în 
Laos, al căror număr atinge în pre
zent 60 000 militari.

Secretarul general al C.C. al Fron
tului Patriotic din Laos a arătat, în 
încheierea interviului său, că solu
ționarea pașnică a problemei laoțțe- 
ne poate fi asigurată numai de calea 
convorbirilor și pe baza propunerilor 
prezentate de Frontul Patriotic din 
Laos la 6 martie 1970 și, respectiv, 
la 22 iunie 1971.

DORIM CA INSULA NOASTRĂ SĂ DEVINĂ 
O INSULĂ A.PĂCII

ma : „Nu, Chile e uua, țara noastră 
e altceva. Există diferențe, dar lupta 
e asemănătoare, fiindcă se dă con
tra imperialismului și oligarhiei. Fie
care țară insă trebuie să lupte folo
sind propria ei experiență. Dorim 
aici soluții uruguayene. dar în acest 
efort, in mod logic, există 
cu toate țările care luptă 
bertate și afirmare".

Simțindu-și periclitate pozițiile, 
forțele oligarhice au dezlănțuit îm
potriva „Frontului larg" o 
panie de calomnii, tot mai 
bundă pe măsura apropierii scru
tinului, organizînd concomitent pro-

BS

Scrutin cu profunde 
semnificații in Uruguay
Pentru prima oară în viața politică 

a țării o alternativă democratică

a situației maselor muncitoare, pre
cum și asigurarea drepturilor demo
cratice, intr-un cuvînt premisele unei 
dezvoltări susținute și multilaterale 
a Uruguayului. în ce privește poli
tica externă, programul afirmă că ea 
trebuie să rezulte din obiectivele na
ționale și să fie legată de procesul 
de eliberare a Americii Latine, ca și 
al tuturor popoarelor oprimate. 
Dreptul la autodeterminare, stabili
rea de relații pe baza respectări: 
independenței și suveranității, a ega- 

. lității in drepturi și neamestecul!'.
in treburile interne ale altuia și nic 
din partea 
fundamentale 
preconizate 
Răspunzînd 
vind intenția ............... _
a repeta experiența „Unității popu
lare" din Chile, Liber Seregni afir-

altora sînt principi 
ale politicii externe de — . - -

unei
, „Frontului larg1

„Frontul 
întrebări

larg". 
pri- 

de

vocării și atacuri contra sediilor 
electorale. S-a ajuns chiar la tenta
tive de asasinare a candidatului la 
președinție, Liber Seregni. Toate a- 
cestea nu au putut însă împiedica 
creșterea influenței „Frontului larg", 
influență demonstrată elocvent la mi
tingul de masă de la Montevideo, 
care a avut loc zilele trecute, cil 
participarea a circa 300 000 de per
soane — cel mai mare miting elec
toral din istoria țării. Cu acest pri
lej, candidatul grupării „Frente Am- 
;>lio“, Liber Seregni, a cerut fiecărui 
alegător al frontului să atragă pînă 
duminică încă cel puțin un adept, 
pentru a asigura victoria la urne a 
coaliției forțelor de stingă.

Ziarele care sprijină candidatura 
generalului Seregni își exprimă în
crederea în această victorie, în timp 
ce sute și sute.de studeriți constituiți

Case și
ii sociale", 

speculei în 
strucf.ii 1" — sub a- 
ceste lozinci, feme
ile din Rojna s-au 
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struefia de locuin
țe pentru masele 
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servi-
„Nu, 
con-

reunit în faf< 
lui Senatului, 
rînd votarea 
legi privind

în grupuri mătură străzile din Mon
tevideo, îngrijesc parcurile, acordă 
populației servicii gratuite de asisten
ță medicală etc., purtînd pancarte pe 
care1 scrie : „Așa va munci guvernul 
„Frontului larg".

Avansul forțelor de stînga, demons
trat elocvent de marele miting elec
toral de la Montevideo, îi alarmează 
pe adversarii „coloradiști" și „blan- 
chiști". Un climat de expectativă 
domnește în întreaga țară.

Ultimele sondaje de opinie publică 
indică o situație aproximativ egală 
între cele trei formații politice, cu 
un ușor avans pentru partidul Colo
rado. Pe de. altă parte, pină in ulti
mul moment, un important număr de 
alegători —.circa o treime din total 
— nu și-au precizat încă opțiunile și 
tocmai această treime ar putea să 
joace rolul decisiv. Numeroși obser
vatori sînt de părere că nu este ex
clusă reeditarea unei victorii ca cea 
a „Unității-populare" din Chile, afir- 
mind că cifrele care indicau un avans 
pentru „Colorado" ar fi menite 
doar să influențeze corpul electoral 
prin prezentarea unei situații false, 
adăugîndu-se recentei hotăriri a au
torităților de a înregistra în micro
film voturile exprimate, ca „măs'ură 
de siguranță". Purtători de cuvînt ai 
forțelor de - stînga denunță această 
manevră de intimidare, afirmînd,.între 
altele; că ambasada S.U.A. urmează 
să primească o copie a microfilme
lor, ceea ce constituie un amestec ne- 
perm.is în treburile unui stat inde
pendent.

în ciuda numărului mare de candi
dați, scrutinul Uruguayan prezintă, de 
fapt, doar două alternative : o schim
bare formală, de nume,, conform 
tradiției, de esență oligarhică, 
sau una de fond, capabilă să deter
mine o veritabilă cotitură în desti
nele țării. O asemenea opțiune o 
oferă^programul „Frontului larg", dar 
puternice interese, autohtone și străi
ne, acționează intens pentru a evita 
cotitura. Cert e că în aceste momente 
atenția opiniei publice de , pe conti
nent și din afara lui se concentrează 
asupra scrutinului Uruguayan ca 
spre un nou loc unde forțele progre
sului înfruntă . curajos obstacolele 
aflate în calea afirmării lor, care, 
mai devreme sau mai tîrziu, va fi 
inevitabilă.

V. OROS

Sâptâmîna

Corespondentul Agerpres, N 
Puicea, transmite : începută la 
22 noiembrie în întreaga Italie, 
„Săptămină de luptă" a munci
torilor agricoli a cunoscut, vi
neri, momentul său culminant: 
grevă generală de 24 de ore, de
monstrații de masă și adunări 
in toate zonele agricole ale ță
rii. Această grevă a fost de
clanșată in sprijinul unor re
vendicări esențiale privind con
ținutul așa-numitului „pact na
țional" de muncă, expirat la 11 
noiembrie, extinderea la secto
rul agricol a indemnizației de 
șomaj, realizarea unor investiții 
care să asigure modernizarea a- 
griculturii și condiții mai bune 

,.,, ,,, — agneo li.de viață muncitorilor
Bătălia pe care o duc în pre
zent circa 1 700 000 de 
tori agricoli italieni se __
ca una dintre cele mai iinpor- 
tante pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de trai ale 
celor care trudesc pe ogoare, 
pe plantațiile de citrice și de 
măslini, în întreprinderile par
ticulare pentru creșterea vitelor.

Știri sosite la Roma confirmă 
reușita acestei importante ma
nifestări a muncitorilor agri
coli. In Sicilia s-a desfășurat o 
impunătoare demonstrație cu 
tractoare, steaguri roșii și pan
carte, în timp ce la Bari,. Reg
gio Calabria, Napoli și alte lo
calități demonstrații asemănă
toare au scos în evidență greu
tățile serioase pe care le întîm- 
pină truditorii de pe ogoare din 
Mezzogiorno, problemele dra
matice legate de exodul conti
nuu din agricultură, necesitatea 
unor intervenții publice și in
vestiții imediate. în regiunea 
Emilia, în centrul revendicări
lor au stat problemele acute ale 
depășirii sistemului de dijmășie, 
iar în Toscana a încetat recol-

munci- 
înscrie

iar in Toscana, a încetat 
tarea măslinelor.

Pe de altă parte se anunță 
noi acțiuni greviste în 
regiuni ale țării. La Parma, în 
nord, ca și la Bari, în sudul Ita
liei, salariații din industrie și 
comerț continuă acțiunile gre
viste, în semn de protest față 
de creșterea continuă a șomaju
lui și stagnarea industrială.

diferite

Tokio, și alte
mari orașe ale arhipe
lagului nipon, trăiește 
de peste o săptămină 
într-o atmosferă de 
puternică efervescen
ță. Totul a început 
miercurea trecută, in 
comitetul ad-hoc, pen
tru Okinawa, al Ca
merei reprezentanți
lor, cînd, în timp ce 
un deputat al opo
ziției adresa o inter
pelare guvernului asu
pra condițiilor în care 
urmează să fie retro
cedată insula de că
tre S.U.A., liberal- 
democrații au forțat 
printr-o acțiune sur
priză trecerea prin a- 
cest comitet a acordu
lui japono-american 
cu privire la retroce
darea Okinawei. După 
cum se știe, acest a- 
cord, semnat în vară și 
prezentat spre ratifica
re actualei sesiuni ex
traordinare a Dietei 
japoneze, cuprinde o 
serie de clauze vizînd 
menținerea prezenței 
militare americane, in
clusiv a bazelor nuclea
re, cu toate consecințe
le ce derivă din aceas
ta. Imediat după votul 
amintit, deputății opo
ziției și-au exprimat în 
modul cel mai ener
gic protestul contra a- 
cestei acțiuni, care 
contravine uzanțelor 
parlamentare elemen
tare.

Partidele opoziției — 
comunist, socialist, sO- 
ciaPst-democrat și Ko
meito — au dat publi
cității declarații în 
care, înfierînd proce
dura folosită, au cerut 
anularea votului și 
continuarea discuțiilor 
asupra acordului. în

urma refuzului cate
goric al liberal-demo- 
craților de a satisface 
această cerere, parti
dele din opoziție au 
hotărît să boicoteze lu
crările Parlamentului.

în tot acest timp, 
forțele progresiste din 
întregul arhipelag au 
declanșat, la chemă
rile P.C.J. și P.S.J., o 
largă campanie de ma
nifestații împotriva 
actualelor prevederi ale 
acordului de retroce
dare a Okinawei și 
pentru abob'rea trata
tului de securitate ja- 
pono-american, potri
vit căruia, în Okinawa, 
ca și în întreaga Ja
ponie, sînt menținute 
în continuare baze 
militare americane. 
Nemulțumirea popu
lară a fost întețită de 
recentele dezvăluiri 
ale presei privind e- 
xistența unor impor
tante stocuri de arme 
nucleare, chimice și 
bacteriologice și în in
cinta altor baze ame
ricane, cum ar fi baza 
Iwakuni din prefec
tura Yamaguchi.

în ciuda protestelor 
forțelor progresiste și 
a refuzului categoric al 
deputaților comuniști 
și socialiști de a lua 
parte la lucrările Par
lamentului, Camera re
prezentanților s-a în
trunit din nou, ca ur
mare a inițiativei 
speakerului Naica Fu- 
nada, numai cu parti
ciparea deputaților li- 
beral-democrați, socia- 
li.ști-democratici și ai 
Komeito. Supus la vot, 
acordul de retroceda
re a Okinawei a fost 
aprobat cu 285 de 
voturi pentru (toți li-

beral-democrații) și 73 
împotrivă (toți socia- 
liștii-democratici și 
deputății Komeito). A- 
cest vot echivalează 
cu ratificarea acordu
lui, întrucît, potrivit 
constituției, el urmea
ză să fie aprobat au
tomat și de Camera, 
consilierilor (superioa
ră) chiar dacă aceasta 
nu va reuși . să-1 su
pună dezbaterii pînă 
la 24 decembrie, cînd 
se încheie lucrările ac
tualei sesiuni extraor
dinare a Dietei.

înfierînd ca ilega
lă această „acțiune de 
forță" din cadrul Par
lamentului, cele două 
partide de stînga, co
munist și socialist, 
și-au extins și inten
sificat acțiunile de pro
test la care participă 
milioane de oameni. O 
puternică nemulțumi
re domnește printre 
locuitorii insulelor 
Ryukyu, din care face 
parte și Okinawa. Cho- 
byo Yara, șeful puterii 
executive din Ryukyu, 
a transmis guvernului 
nipon o petiție împo
triva acordului de re
trocedare și a stațio
nării în Okinawa a 
forțelor japoneze de 
autoapărare, întrucît 
aceasta contravine do
rinței locuitorilor ca 
Okinawa să devină’ o 
„insulă a păcii, fără 
nici un fel de baze mi
litare". „Modalitățile și 
condițiile de retroce
dare a Okinawei — 
se arată în petiție — 
trebuie să cadă în sar
cina populației aces
teia".

FI. ȚUIU
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