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Deocamdată, promisiunile si angajamentul 
conducătorilor uzinelor furnizoare (semnatari ai contractelor

de livrare unele deja scadente)

Cu ce angajamente vă înscrieți 
în vasta acțiune 

de îmbunătățiri funciare?

securitate europeană de la Florența

în această ultimă lună a anului, mai sînt de pus în funcțiune zeci 
de noi obiective și capacități de producție in diferite ramuri ale econo
miei naționale. Marea lor majoritate se află intr-un stadiu avansat de 
construcție, montajul utilajelor tehnologice desfășurxndu-se în ritm in
tens, ziua și noaptea. Alte șantiere însă așteaptă încă diferite utilaje 
tehnologice, aparataje și dispozitive, absolut necesare încheierii lucră
rilor de construcții-montaj. Raidul-anchetă de față își propune să re
leve succint, realist și mobilizator, situația din cîteva uzine construc
toare de mașini, mari furnizoare de utilaje tehnologice, care au seri
oase restanțe în livrarea lor, eficacitatea măsurilor stabilite recent, de 
comun acord cu beneficiarii de investiții, precum și perspectiva onoră
rii integrale a obligațiilor contractuale, în zilele care au mal rămas 
pină la sfirșitul acestui an.

Primele investigații le-am efectuat 
la Centrala industrială de utilaj chi
mic șî pentru rafinării din Capitală. 
Ing. Gheorghe Petrescu, director teh
nic de fabricație, a ținut să ne preci
zeze : La ora actuală, s-a amelio
rat simțitor ritmul fabricației uti
lajelor tehnologice, comparativ cu 
situația de-acum o lună. Mai a- 
vem, totuși, restanțe importante la 
diferite utilaje destinate unor benefi
ciari din cadrul Ministerului Indus
triei Chimice și Ministerului Indus
triei Metalurgice. Prin aplicarea mă
surilor stabilite cu prilejul discuții
lor cu beneficiarii s-au creat con
diții ca, piuă la 15 decembrie, să 
punem la dispoziția Uzinei de medi
camente din București turbinele de 
dragefiere, iar rafinăriei Teleajen 
să-i livrăm reactorul de hidrogenare 
a uleiurilor. E vorba de utilaje la 
care s-au depășit termenele contrac
tuale și care trebuie puse în funcțiune 
în acest an.

în ultimele zile au apărut și unele 
greutăți: Combinatul chimic din Fă
găraș abia acum și-a dat seama că a 
contractat două pompe și un răcitor 
condensator cu date de livrare care 
coincid de fapt cu termenele de pu
nere în funcțiune a instalațiilor din 
care acestea iac parte. Vom căuta, to
tuși, să sprijinim beneficiarul din Fă
găraș. Se impune ca întreprinderile 
de comerț exterior să accelereze sosi
rea unor materiale și aparataje din 
import. Aceasta este, la ora actuală, 
principala chestiune de care depinde 
înfăptuirea angajamentelor asumate 
în discuțiile recente cu beneficiarii. 
Cu toate eforturile noastre, vom fa
mine în restanță cu circa 1 100 tone 
utilaje tehnologice, care vor fi livra
te în primele luni ale anului 1972, 
întrucît acestea nu periclitează pune
rile în funcțiune prevăzute în primul 
an al cincinalului,

De la centrala industrială amintită, 
am adînciț analiza la fața locului, în 
cîteva întreprinderi producătoare de 
utilaje tehnologice.

UZINA DE UTILAJ CHIMIC 
„GRIVITA ROȘIE" 

DIN BUCUREȘTI
Stăm de vorbă cu Mtrcca Tanta- 

nă, inginer-șef al uzinei. Iată apre
cierile interlocutorului :

— Beneficiarii față de care avem 
restanțe sint mai mulți. Consider însă 
că trebuie să întreprindem tot ce ne 
stă in putință pentru a lichida rămi- 
nerile in urmă in livrarea utilajelor 
tehnologice pentru Combinatul de 
îngrășăminte azotoase din Slobozia, 
Grupul industrial de chimie de la 

Rîmnicu-Vîlcea și Uzina chimică Va
lea Călugărească. De altfel, ne-am 
Organizat în așa mod activitatea in
ternă incit să facem față cu succes 
sarcinilor sporite ce ne revin în a- 
ceaștă perioadă. Dar întîmpinăm și a- 
cum unele dificultăți din partea unor- , 
uzine colaboratoare. Așa, de pildă, nu 
vom putea respecta angajamentele re
cente de a livra o instalație de cojite 
a lemnului la C.C.H. Tr. Severin, de
oarece Uzina de mașini grele din 
București a intirziat turnarea, iar 
„Progresul" din Brăila și „Vulcan” 
din Capitală — strunjirea unor co
roane dințate. Beneficiarului nostru 
(lin Slobozia îi vom livra în cîteva 
zile ultimele utilaje tehnologice, ast
fel incit să poată fi montate în timp 
util. Grupului industrial din Rimni- 
cu-Vîlcea i-am expediat pentru mon
taj 30 la sută din subansamblele ce
lor 5 spălătoare de nămol, iar pină 
Ia 20 decembrie ii vom livra integral 
utilajele tehnologice prevăzute. Pro
bleme mai dificile se mențin la fabri
cația sobei de contact pentru uzina 
din Valea Călugărească, terminarea 

Ttfcrărilor fiind: condiționată 'exclusiv 
de sosirea unor materiale din import. 
Practic, această comandă va rămîne 
restantă la sfirșitul anului.

UZINA DE UTILAJ CHIMIC 
DIN PLOIEȘTI

Această întreprindere se află în- 
tr-o situație deloc mulțumitoare în 
ce privește livrările de utilaje teh
nologice necesare unor șantiere. Du
pă cum ne-a informat ing. Ionel 
Lică, directorul comercial al uzine* 1, 
cu toate eforturile ce se vor depune, 
la finele anului întreprinderea va râ- 
mîne datoare șantierelor cu aproape 
1 500 tone utilaje tehnologice.

(Continuare în pag. a Xll-a)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
joi la amiază, pe ministrul industriei 
petrolului al U.R.S.Ș., V. D. Șasin,
care face o vizită în țara noastră. 
Cu acest prilej au fost discutate pro
bleme privind dezvoltarea colaborării 
și cooperării între industriile petro
lului din cele două țări.

— Cum de s-a ajuns la o atare si
tuație ?

— După părerea mea. din două 
motive esențiale : 1. Munca nu a fost 
suficient d.e bine organizată in sec
ții și ateliere, iar planificarea a fost 
defectuoasă ; 2. Furnizorii noștri de 
materii prime și materiale — princi
palul este Combinatul siderurgic din 
Galați — nu ne-au livrat ritmic ta
bla necesară.

— Vă rugăm 
întîi, la prima

— Da, am să 
rînd, faptul că 
rămas de executat utilaje tehnologice 
complexe care dau multă bătaie de 
cap. Uneori, fabricarea lor cu bună 
știință a fost aminată de la o lună la 
alta și iată că, acum, în decembrie, 
nu mai pot fi „împinse" în altă lu
nă ; ele trebuie executate. Ne dăm 
seama acum cit de greșit este »ă 

să vă referiți, mai 
cauză a restantelor, 
amintesc, în primul 
în trimestrul IV au

executăm, la începutul anului, pro
dusele mai puțin complicate și să lă
săm pe cele „grele" spre finele anu
lui. O. asemenea planificare se răz
bună. Dovada : situația actuală. In 
ce privește organizarea muncii în 
secții, nu s-au luat din t'mp măsuri 
pentru a se completa schimburile II 
și III, pentru a se înlocui unele teh
nologii de fabricație necorespunză
toare.

• — Ați adus în discuție și problema 
unor furnizori de materii prime și 
materiale ?

— După cum am arătat, e vorba 
îndeosebi de Combinatul siderurgic 
din Galați. Nu de azi de ieri am tras 
semnalul de alarmă. Centralei noas
tre industriale i-am sesizat adeseori 
că, din cauza acestui furnizor — care 
nu-și onorează obligațiile asumate 
prin contracte — l vrările de utilaj 
tehnologic nu vor putea fi respectate 
integral. Trebuie să fiu sincer. Prea 
puțin am fost ascultați Iată, concret. 
La 25 noiembrie, din cele 3 400 tone 
tablă groasă cu termen de livrare în 
trimestrul IV, combinatul amintit nu 
ne-a expediat deeit 2 300 tone, deși 
convenția între ministerele respecti
ve a fost 'Clară : întreaga cantitate 
de tablă să ne fie livrată pină la 20 
noiembrie. La. drept vorbind, oricit 
ne-am „mobiliza" noi, dacă nu avem ' 
materia primă necesară’ la timp, nu 
avem ce prelucra.

— Ce măsuri suplimentare ați luat, 
in ultima vreme, pentru a determina 
o aprovizionare mai bună ?

— Am recurs la excepții costisi
toare. Dar nu aveam încotro. Am tri
mis peste tot delegați. Directorul 
tehnic-și eu am fost de nenumărate — 
ori la Galați. Stăm toată ziua cu 
mina pe telefon. Intr-un cuvînt, zi 
și noapte le solicităm materialele.
Anchetă realizată de
Corneliu CÂRLAN, Nicolae 
BRUJAN, Ion CHIUJDEA, 
Constantin CĂPRARII

Ion Gheorghe Maurer, a primit
pe ministrul industriei petrolului al IJ.R.S.S.

în condițiile țării noastre, pune
rea în valoare a fiecărui petic de 
pămînt, scoaterea terenului de sub 
efectul excesului de umiditate, al 
băltirii apelor sau de sub influ
ența secetei, alături de celelalte 
lucrări de îmbunătățiri funciare, re
prezintă mijloace dintre cele mai 
importante pentru sporirea recol
telor. După cum este cunoscut, sta
tul investește zeci de miliarde de 
lei pentru înfăptuirea programului 
național privind gospodărirea ra
țională a resurselor de apă, extin
derea lucrărilor de irigații, îndi
guiri, desecări și de combatere a 
eroziunii solului. La înfăptuirea, 
prevederilor programului amintit 
sînt chemați să participe masa lar
gă a țărănimii cooperatiste, toți 
oamenii muncii din agricultură. 
Ziarele au publicat marți che
marea lansată de organizația de 
partid a județului Argeș către 
toate organizațiile județene ale 
Partidului Comunist Român, către 
toți oamenii muncii din agricultu
ră. Organizațiile de partid, oa
menii muncii de pe meleagurile 
argeșene se angajează să efec
tueze un mare volum de lucrări de 
desecare, menite să elimine exce
sul de umiditate, să pună mai 
bine în valoare rezervele impor
tante de care dispune agricultura

In multe județe sînt suprafețe 
care trebuie desecate și fără în
doială-că această chemare-' va 
găsi un larg ecou în rîndul lucră-

(Citiți în pagina a lli-a a ziarului constatările 
redactorilor noștri, în județele Timiș și Prahova, pri
vind măsurile ce se întreprind pentru gospodărirea 
pămîntului).
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La convorbire, desfășurată într-o . 
atmosferă caldă, prietenească, a luat 
parte Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei. A fost 
prezent Nikolai Mașlennikov, însăr
cinatul cu .afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres) 

lorilor ogoarelor. Totodată se pot 
efectua și alte lucrări de îmbună
tățiri funciare necesare in condi
țiile locale specifice : extinderea 
amenajărilor pentru irigații, îndeo
sebi prin utilizarea la maximum a 
mijloacelor proprii ale unităților 
agricole și a surselor locale de 
apă, prevenirea și combaterea e- 
roziunii solului, îndiguirea unor în
semnate suprafețe situate în bazi
nele unor rîuri și pîraie, efectua- 
red lucrărilor de plantare a pomi
lor, viței de vie și arborilor pe te
renuri improprii altor culturi etc.

Ținînd seama de necesitatea a- 
cestor acțiuni, este de mare însem
nătate participarea în masă a tu
turor locuitorilor satelor la efec
tuarea lucrărilor, folosirea mijloa
celor simple, inclusiv a plugurilor 
și casmalelor, îndeosebi în această 
perioadă cînd nu sînt de executat 
alto lucrări în cîmp. Un mare rol 
revine organelor și organizațiilor 
de partid care trebuie să acorde 
un sprijin substanțial la mobili
zarea forței de muncă din agri
cultură, să contribuie și pe aceas
tă cale la realizarea unor recolte 
sporite pe întreaga suprafață agri
colă a țării. Este în interesul în
tregii economii naționale și, desi
gur, al fiecărei unități agricole și 
al fiecărui cetățean ca pămîntul, 
mijlocul principal de producție în 
agricultură, sa- producă, tot-mai 
mult.

o#

Noua țesătorie din Orșova Foto : Gh. Vințili

îmi este deosebit de plăcut să 
vă adresez un cordial salut și cele 
mai bune urări dumneavoastră, 
participanților la Conferința tine
retului pentru securitate euro
peană, mesageri ai tinerei gene
rații angajate în lupta forțelor 
progresiste pentru instaurarea 
unui climat de colaborare și înțe
legere în Europa, pentru securitate 
și pace pe planeta noastră.

Desfășurînd o vastă operă 
constructivă de făurire a orîn- 
duirii noi, socialiste, România mi
litează cu consecvență pentru dez
voltarea colaborării multilaterale 
cu toate țările, fără deosebire de 
orînduire socială, pentru înlătu
rarea surselor de conflicte și în
cordare, de amenințare a păcii, 
pentru înfăptuirea securității pe 
continent și trecerea neîntîrziată 
la măsuri practice în vederea 
convocării unei conferințe gene- 
ral-europene consacrată acestui 
nobil scop.

Noi dăm o înaltă prețuire fap
tului că tineretul muncitor și stu
dios se afirmă în zilele noastre ca 
o forță socială de seamă 4 luptei 
pentru libertate, pace și progres, 
pentru transformări înnoitoare în 
societate, pentru o viață mai bună 
și demnă. Remarcăm cu satisfac
ție că dezvoltarea mișcării de ti
neret. activizarea politică a mili
oane și milioane de tineri care se 
ridică la înălțimea marilor che
mări ale epocii noastre, se reflectă 
cu vigoare crescîndă și pe planul 
acțiunilor îndreptate spre înfăp
tuirea securității și dezvoltarea 

euro- ■ conferinței dumneavoastră și îmi 
exprim convingerea că ea se va 
înscrie ca o contribuție valoroasă 
la dezvoltarea colaborării tinere
tului în lupta comună a popoare
lor pentru asigurarea unui climat 
de* 'destindere; cooperare, pace și 
securitate în Europa și în întrea
ga lume.

cooperării pe continentul 
pean. întîlnirile, reuniunile și ac
țiunile tineretului dedicate aces
tui țel, de care sînt indisolubil le
gate aspirațiile sale spre un viitor 
fericit, constituie o expresie a ho- 
tărîrii tinerilor de cele' mal ""di
ferite orientări politice și ideolo
gice de a-și uni eforturile pentru 

a feri continentul nostru de un 
nou război, de a milita cu ener
gie pentru realizarea destinderii 
și securității în Europa și în în
treaga lume. Considerăm că o 
mare însemnătate are unitatea 
strînsă a tuturor forțelor înain
tate, acțiunea lor fermă pentru 
promovarea în raporturile dintre 
state a principiilor independenței 
și suveranității naționale, egalită
ții depline în drepturi, neameste
cului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc.

Voi; tinerii, puteți aduce o con
tribuție de preț la lupta popoare
lor împotriva politicii imperialiste 
de dominație și dictat, pentru res
pectarea dreptului fiecărei națiuni 
de a-și hotărî în mod liber și su
veran destinele, pentru abolirea 
forței și a amenințării cu folosirea 
forței'în relațiile internaționale, 
desființarea blocurilor și a baze
lor militare, înfăptuirea dezarmă
rii generale și în primul rînd a 
dezarmării nucleare.

împreună cu întregul popor, ti
neretul din România, militînd 
ferm pentru dezvoltarea econo
miei, științei și culturii, pentru 
progresul multilateral al patriei 
sale socialiste, își aduce întreaga 
sa contribuție la lărgirea rela
țiilor de prietenie și colaborare cu 
popoarele din Europa și de pe ce
lelalte continente, cu tineretul 
progresist din toate țările, la în
făptuirea dezideratelor de securi
tate, progres și. pace ale întregii 
omeniri.

Urez succes deplin lucrărilor

NiCOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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LA START „DACIA"
NUMĂRUL 50 000

Joi, la ora 10, banda de mon
taj a Uzinei de autoturisme din 
Pitești s-a oprit și la capătul ei 
și-a făcut apariția o limuzină 
„Dacia-1 300", albă. ' Inginerul 
Ștefan Teodorescu, șeful atelie
rului de montaj, și maistrul Pe
tre Valeriu i-au scris, laconic, 
pe parbriz : Nr. 50 000. Al cinci- 
zecirniilea mesager al priceperii 
și maturității tehnice și profe
sionale a colectivului acestei ti
nere uzine.

Dată in folosință cu trei ani 
In urmă, uzina piteșteană este, 
după cum se știe, rod al colabo
rării tehnice româno-franceze. 
Colectivul ei a progresat neîn
trerupt, ajungînd să realizeze 
un autoturism la fiecare 6 mi
nute și jumătate, o cadență mai 
rapidă decît cea prevăzută in

proiect. Au fost date în folo
sință principalele hale de pro
ducție, in prezent 50 la sută din 
piesele componente realizîndu-se 
aici sau in colaborare cu alte 
unități specializate ale industriei 
noastre constructoare de mașini, 
în anul viitor urmînd ca limu
zina să se realizeze în întregime 
în țară. Datorită caracteristicilor 
sale tehnico-economice superi
oare și calității execuției, li
muzina „Dacia-1 300“ întrunește 
aprecieri dintre cele mai bune, 
o parte a producției fiind 
destinată exportului. Chiar ieri a 
fost pregătit un nou lot care ur
mează să fie expediat în Fin
landa.

Gh. CIRSTEA
corespondentul „Sclnteil1
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Să punem mătur o cărămidă 
la casa în care vom locui

LA CHIOȘCURI

SI LIBRĂRII
9

ALMANAHUL „SClNTEIA" W

Cititorii „Scînteii" au a- 
flat, probabil, de o inițiati
vă apărută în primăvara 
acestui an la Satu-Mare. în 
orașul crunt lovit, în mai 
1970, de apele revărsate ale 
Someșului, mai multe pe
rechi de tineri căsătoriți, 
care urmau, să primească 
locuințe în anii viitori, s-au 
hotărît să construiască prin 
muncă voluntară blocul în 
care vor locui.

Cei în cauză nu sînt 
de profesie constructori de 
locuințe, ci au calificări și 
locuri de muncă diverse, 
unde timp de opt ore pe zi 
depun eforturi susținute 
pentru îndeplinirea obliga
țiilor ce le revin pe linie de 
serviciu (tinerii admiși să-și 
deschidă șantierul lor sînt 
în exclusivitate fruntași ai 
întreprinderilor unde sînt 
angajați — acesta consti
tuind și criteriul de se
lecție).

întreaga rp.pncă necesară 
construirii edificiului cu 
patru nivele și 58 de apar
tamente este efectuată nu
mai în timpul liber, după 
cele opt ore de program 
ale fiecăruia.

Să renunți la timpul tău 
liber, la orele tale de dis
tracție, de lectură, de sport,

să pleci din căldura cămi
nului proaspăt înfiripat, și 
să te duci să construiești un 
bloc ! Nu să privești, nu să 
organizezi, nu să coordonezi, 
ci să-l construiești. Adică : 
să sapi, să cari pămînt, să 
cerni nisip, să pregătești 
var, să ridici cărămizi ! Să 
nu te gîndești că ești obosit Z

mine, ca dv., ca oricare 
altul — puteau să încheie 
un contract și să aștepte să 
fie chemați să-și ia în pri
mire noua locuință. Toți 
muncesc, toți au posibili
tăți materiale să procedeze 
așa. De ce n-au făcut-o ?

Pentru că răspunsul, ade
văratul răspuns, este altul:

• 0 valoroasa inițiativă a unor tineri din 
Satu-Mare © Constructorul, care la început 
a aplaudat, de prea multă bucurie și-a 
uitat promisiunile © Poate fi preluată 
această inițiativă și de tinerii din alte 

orașe ?

de la lucru. Să uiți că ești 
calificat vopsitor, șofer, in
giner, tehnician, funcționar 
și să devii.pentru orele li
bere săpător, ajutor de zi
dar, instalator, tîmplar... 
De ce fac ei toate astea ?

Nu numai dorința de a 
se muta într-o casă nouă 
i-a determinat să procede
ze astfel. Și “’ei — ca și

expresia „noi sintem con
structorii, noi sintem pro
prietarii" — notă caracte
ristică întregii noastre so
cietăți actuale — a căpătat, 
în conștiința acestor tineri, 
un suport material, concret 
— blocul lor.

Era și firesc ca propune
rea celor 56 de tineri să fi 
fost însușită și îmbrățișată

cu solicitudine. Fapt care 
s-a și . intîmplat. Comitetul 
județean Satu-Mare al 
U.T.C. a luat sub patronajul 
său inițiativa tinerilor.

întreprinderea județeană 
de construcții, prin repre
zentantul său cel mai auto
rizat, directorul Octavian 
Marinescu, a promis con
cursul necesar. Fiindcă do
rința de a munci și entu
ziasmul sînt absolut nece
sare, dar insuficiente, pen
tru a construi un bloc. Iți 
mai trebuie ciment, cără
mizi, tîmplărie, oameni 
calificați, documentație teh
nică, îți mai trebuie deci 
și mijloace materiale. Și 
cine dacă nu I.J.C. Satu- 
Mare ar fi putut pune 
la dispoziția tinerilor ase
menea mijloace ? Deși nu 
intra în planul de construc
ții de locuințe ale acestui 
an, aprobarea noului bloc a 
fost obținută. Forurile res-. 
pective își făceau din a- 
ceastă inițiativă un adevă
rat titlu de glorie. Atunci, 
în mai a.c., se părea că

Mircea BUNEA

(Continuare în pag. a Il-a)

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră de salut adresat celui 

de-al 32-lea Congres Național, care s-a ținut între 13 și 16 noiembrie 1971.
Delegații au răspuns cu mare entuziasm la această expresie a inter

naționalismului și interesului dumneavoastră tovărășesc față de munca 
partidului nostru. Delegații au apreciat numeroasele referiri călduroase 

.’■la luptele partidului nostru pentru dezvoltarea și mai mare a solidarității 
poporului nostru cu mișcările de eliberare națională, cu țările 'socialiste 
și clasa muncitoare din lumea capitalistă.

Congresul nostru a înregistrat un mare succes și va ajuta partidul 
nostru în promovarea eforturilor noastre pentru unitate, pentru apăra
rea muncii și nivelului de trai, pentru pace și socialism.

Dorim să dezvoltăm legăturile noastre tovărășești cu partidul dum
neavoastră și vă transmitem cele mai bune urări din partea noastră pen
tru noi succese în munca dumneavoastră.
Cu salutări tovărășești,

JOHN GOLLAN
secretar general 

al Partidului Comunist 
din Marea Britani»

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

In numele poporului și al guvernului chilian, precum și în numele 
meu personal, vă mulțumesc dv. și, prin intermediul dv., poporului și 
Consiliului de Stat român pentru caldul mesaj de felicitări adresat cu 
prilejul primei aniversări a guvernului Unității Populare. La rîndul meu, 
folosesc acest prilej pentru a exprima cele mai bune urări pentru strîn- 
gerea relațiilor între țările noastre, în interesul comun al popoarelor 
noastre și al păcii mondiale.

SALVADOR ALLENDE
Președinte al Republicii Chil»
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Ffaptul; 
■divers! 
! Căruciorul | 
| nu era 
j de vînzare | 
I Plecată după cumpărături, ■ 

profesoara Maria Nichita din I 
Baia Mare și-a lăsat, într-una |

Idin zilele trecute, căruciorul cu • 
copilul,, care dormea în el, în I 
fața magazinului „Romarta" din I

I localitate. După cîteva minute, • 
cînd- a ieșit afară, ia căruciorul I 
de unde nu-i ! Anunțate, or- I 
ganele de miliție au intrat în |

I alertă. După circa cinci ore, ofi- . 
țerul loan Crișan a descoperit I 
copilul la vreo 30 de kilometri I

Ide oraș, pe șoseaua spre Satu 1 
Mare. îl răpise Rodica Grapini, I 
în vîrstă de 17 ani, din Cluj, str. I 
Unirii nr. 9, care — după cum I 

Ia declarat la primele cercetări ■ 
— voia să-l abandoneze, pentru I 
a putea vinde apoi... căruciorul ! |

IAcum, chiar dacă vînzarea a 
eșuat, urmează plata corespun- I 
zătoare.

chiar și ceasornicarului
stă ceasul

| Trenul a fost 
| oprit la timp

S-a întîmplat, Intr-una din 
nopțile trecute, pe șoseaua na
țională Cluj-Oradea. In timp ce 
se afla la volanul autocamio
nului 31—CJ—3787, șoferul Vio
rel Piscoi a pus o frină puter
nică pentru a evita tampona
rea cu o mașină care apăruse in 
fața sa. Șoseaua fiind umedă, 
autocamionul a sărit drept pe 
linia ferată, paralelă cu ea. Era 
ora cînd trebuia să vină un ac
celerat. Gavril Buzea, mecanic 
la cariera Poieni, care se în
drepta de la serviciu spre casă, 
văzind camionul răsturnat 
linia ferată, a alergat pină 
primul canton și a cerut să 
dea alarma. In urma semnalu
lui său, trenul a fost oprit in 
stația Ciucea. După eliberarea 
liniei ferate, el și-a continuat 
drumul. Cu o întîrziere dar mo
tivată I Al doilea accident fusese 
evitat.

pe 
la 
se

Poreu-n casă
Este greu de crezut că astăzi 

s-ar putea susține că locul por- 
cului.-nu se află-în coteț. Și to
tuși Gheorghe Bfîncoveanu din 
satul Paloș, comuna Cața (Bra
șov) s-a arătat, acum cîteva 
zile, a fi de altă părere. în con
secință, a luat porcul șl l-a dus 
în... casă ! După cîtva timp, 
avînd el știe ce treburi prin 
sat, l-a lăsat în aceeași cameră 
cu un copil în vîrstă de numai 
3 ani și jumătate. Ce-a urmat 
nu e greu de bănuit. Porcul, ne
obișnuit cu un astfel de con
fort, s-a smucit de la locul unde 
era legat și s-a năpustit asu
pra copilului pe care l-a lăsat 
în nesimțire. După 4 zile de su
ferință, în urma rănilor 
duse, băiețelul a încetat 
viață.

pro- 
din

Draga 
„Călărași" 
sub apă

Nu de mult, draga „Călărași”, 
în greutate de aproximativ 250 
tone, proprietatea Direcției Na
vigației Fluviale Giurgiu, a a- 
costat la pontonul de aprovizio
nare din portul Giurgiu. Urma 
să încarce în cele două rezer
voare 20 000 litri de păcură. Fi
rește, încărcarea trebuia să se 
facă astfel incit ambele rezer
voare să fie umplute conco
mitent, pentru a nu dezechi
libra ambarcațiunea. De data 
asta insă, nu se știe din 
ce cauză, s-a făcut excepție de 
la această regulă. S-a turnat 
păcură intr-un rezervor pină 
cînd acesta a început să încline 
nava de partea sa. In
unui balans de cîteva clipe, 
draga s-a scufundat. Din feri
cire, nu s-au înregistrat victime 
omenești. In momentul de față 
s-au luat măsuri pentru re
aducerea ei la suprafață. Acum, 
după acest balans neașteptat, 
va urma... contrabalansai. Pen
tru că, in urma anchetei ce se 
efectuează in prezent, cei vino- 
vați vor trebui să suporte con
secințele corespunzătoare.

Pînă maî îerî credeam că cizma
rului i se cere să se priceapă la pan
tofi, croitorului la haine, ceasornica
rului la ceasuri ș.a.m.d. Pentru bunul 
mers al deservirii populației era, de
sigur, preferabil să fi fost așa. Reali
tatea este însă, uneori, alta : croito
rul stă cu foarfecele într-o mînă și 
cu creionul in cealaltă ; cizmarul, în
tre două perechi de pingele, trebuie să 
completeze rubricile unui registru. 
Registrele, caietele, centralizatoarele, 
fișele, bonierele, chitanțierele au in
vadat (la propriu) unele unități de 
deservire.

Am vrea să fim înțeleși de la înce
put : nu ne declarăm împotriva evi
denței bine gîndite, raționale, efi
ciente, ci împotriva exceselor, a si
tuațiilor fără rost, a hîrtiilor inutile 
care consumă din timpul destinat 
efectuării unor ' lucrări cerute de 
clienți. Dar să apelăm la exemple. 
Responsabilul unei ceasornicării ne-a 
„demontat" mecanismul mișcării hîr
tiilor in branșa respectivă :

— Orice reparație, fie ea doar 
schimbarea acului secundar, necesită 
același volum de formalități. Clien
tului ii facem două hîrtii — un bon 
de reparații și o chitanță.

— De ce două ?
— Așa ni se cere. S-ar putea șl mai 

simplu — ne explică meșterul. Un 
bon de reparații, pe care să se aplice 

.ștampila „achitat", ar fi de-ajuns. 
Pentru noi, însă, greutățile birocra
tice abia încep : fiecare bon și fie
care chitanță ne trec prin mină de 
nenumărate ori.

— Cum așa ? ’
— Să le luăm la rînd : „Registrul 

10—10", cu cele zece rubrici ale lui, 
pe care trebuie să le completăm ; 
după efectuarea acestei prime opera
ții, bonurile de reparații sînt trecute 
în bonul de materiale care se trimite 
zilnic Ia magazie, în borderoul de 
vărsămînt, în fișele pe lucrător, în 
centralizatorul fișelor pe unitate ; chi
tanțele (care sînt trecute și ele în 
registrul „10—10“) se înregistrează în 
borderoul de casă, în centralizator, 
după care pachetele de bonuri și chi
tanțe se trimit la centrala cooperati
vei. probabil pentru a fi consemnate 
și in alte registre. Pentru ceasorni
cele în termen de garanție avem o 
evidență separată — un bonier spe
cial, mai detaliat, un alt „registru 
10—10". Zilnic vin cîteva zeci de cea
sornice la reparat și fiecare, indife
rent de importanța defectului, trece 
prin această „filieră".

— Ați făcut cumva un calcul ol 
consumului de... hirtie ?

— Nu, dar îl pot face pe loc. 
Lunar întocmim circa 260 bonuri de 
materiale, 50 de fișe pe lucrător și 
două centralizatoare, completăm peste 
50 de fișe de casă, la care se adaugă 
cele aproximativ 400 bonuri de 
reparații. Total — peste 700 de file, 
care trebuie completate pentru a îi 
trimise la centrala cooperativei.

Bilanțul de mai sus trebuie multi
plicat cu 45, cîte unități are coopera
tiva „Artă și precizie", pentru a avea 
imaginea completă a tomului scris, 
într-o singură lună, de ceasornicarii 
Bucureștiului. Sînt oare toate acestea 
strict necesare ?

— Unele, da. Altele — cu siguranță 
nu. De pildă, completarea celor nouă 
rubrici al fișei pe lucrător e curată 
pierdere de vreme; unității nu-i este 
utilă, nu face decît să sporească nu
mărul, și așa destul de mare, al hîr
tiilor, iar centrala calculează sala
riile cooperatorilor după centraliza
tor. Sînt convins că aceste fișe merg 
direct în arhivă.

Desigur, e greu să ne pronunțăm 
asupra utilității unui registru cu 10 
rubrici sau cu mai puține, a diferi
telor fișe, centralizatoare de fișe, sau 
alte asemenea. Cert este că, după 
cum am mai arătat, pînă și pentru 
a schimba secundarul unui ceas se 
efectuează o sumedenie de operații, 
în diferite rubrici și registre. De alt
fel, chiar serviciul C.F.I. al coopera
tivei „Artă și precizie" a propus sim
plificarea sistemului de evidență. Se 
pare că propunerea nu s-a „copt" 
încă, de vreme ce hîrtiile consuma
toare de timp continuă să se înmul
țească chiar în lăcașurile închinate lui 
Cronos... Inerția este cu atît mai 
inexplicabilă cu cît, așa cum ne-a 
declarat contabilul-șef al Uniunii coo

perativelor meșteșugărești din ramu
ra metal-lemn-construcții faptul că 
ceasornicarii sini nevoiți să opereze 
cu un noian de hîrtii este cunoscut. 
Ni s-a vorbit chiar despre soluția me
canizării unor operații de calcul. Dar 
cind ?

Se știe cît de solicitate de popu
lație sînt și unitățile cooperativei 
„Radio-Progres". Dar iată că și ac
tivitatea lor scriptică este tot atît de 
încărcată : trebuie completate zilnic 
rubricile a patru registre, apoi fișele 
televizoarelor în termen de garanție, 
ar trebui completate cele circa 200 
de fișe de materiale (spunem ar tre
bui, deoarece lucrarea este, practic, 
imposibil de realizat într-o zi), gra
ficul pe lucrător, caietul valoric al 
magaziei, situația lucrărilor efectuate 
în rate ; dimineața se transmite cen
tralei numărul de lucrări efectuata 
în ziua precedentă, iar seara — 
situația de casă. Deci, din punctul de 
vedere al hîrtiilor, ziua este deosebit 
de „plină". Dintre lucrările solicitate 
lunar, un mare volum de muncă ne
cesită întocmirea dosarelor de casare 
a pieselor cu defecte de fabricație —

ÎNSEMNĂRI despre exce
sul DE FORMULARISTICĂ 

ÎN UNITĂȚI ALE COOPERA

ȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI

cîte trei volume groase lunar. Comple
tarea registrelor și fișelor unui centru 
— de pildă, cel al sectorului 4 — dă de 
lucru la două funcționare și un ges
tionar, fără a mai pune la socoteală 
timpul consumat, în acelaiși scop, de 
tehnicienii centrului. Recent, servi
ciul de producție al Uniunii coopera
tivelor meșteșugărești din ramura 
metal-lemn-construcții a mai născo
cit un tabel (provizoriu, se spune), 
un fel de cearșaf, cu numeroase ru
brici, privitor la lucrările programa
te și... neprogramate (!). „Tabelul nr. 
1", cum se numește el, are 8 rubrici 
în care se înscriu zilnic, în dreptul 
fiecărui tehnician, cîte lucrări pro
gramate a execptat, tariful, valoarea 
materialelor folosite, totalul, cite 
lucrări neprogramate (este vorba de 
solicitările apărute pe parcursul de
plasării meseriașului pentru efectua
rea depanărilor programate) — ta
riful, materialele, totalul. Aceste 
date se totalizează apoi săptămînal și 
lunar. Scopul lansării unui asemenea 
tabel, afirmă specialiștii din servi
ciul citat, este efectuarea unui con
trol mai amănunțit al activității fie
cărui tehnician. I-am întrebat și noi 
pe. responsabilii unor centre dacă, 
într-adevăr, aceste tabele — pe care 
le completează zilnic, săptămînal și 
lunar — ii ajută să-și controleze mai 
bine subalternii.

— Nici vorbă de așa ceva. Aș pu
tea spune că mă paralizează, nu mă 
ajută — ne-a răspuns responsabilul 
centrului din sectorul 8.

— E o greșeală introducerea aces
tui tabel. Mă mir că serviciul coope
rativei noastre și-a însușit a- 
ceastă „inițiativă" a uniunii — afirmă 
responsabilul centrului din sectorul 
4. Toate datele cerute, prin acest ta
bel, există la serviciul producție al 
cooperativei, într-un grafic ținut la 
zi.

Dar, pentru a le afla, ar fi tre
buit ca specialiștii de la uniune să 
facă efortul... de a traversa Bule
vardul 1848, pînă la sediul cooperati
vei „Radio-Progres", ceea ce li s-a 
părut prea greu. De aceea, au ales, 
calea cea mai ușoară, cea a „tabe
lului nr. 1“, completat zilnic, săptă
mînal, lunar, de către specialiștii ce
lor 8 centre din Capitală și adus „pe 
tavă" la uniune.

Pe tehnicienii specializați în repa
rarea televizoarelor, birocrația nu-i 
slăbește nici pe teren. O bună par
te din spațiul servietei — în care el 
își poartă uneltele, aparatele și pie
sele de schimb, absolut necesare de

panărilor — este ocupat de hîrtii. 
După ce a găsit și a remediat defec
tul, tehnicianul se așează temeinic la 
scris : consultă, mai întîi, două im
presionante ceasloave — catalogul de 
tarife pentru manoperă și cel al pre
țurilor pentru piesele de schimb — 
ia apoi bonierul (de proporțiile unui 
dosar), potrivește între filele lui trei 
foi de indigo, apoi completează, în 
patru exemplare... partea de sus a 
paginii (cea de jos fiind inutilă, pen
tru că imprimatele sînt vechi și ina
decvate). Urmează chitanța, în 3 
exemplare. Uneori, acest ritual al 
hîrtiilor durează cît reparația însăși. 
De aceea, pentru ca să nu iasă în 
pierdere cooperativa, cheltuielile de 
întocmire a formelor de plată sînt 
suportate de client : 5 lei din cuan
tumul tarifului, indiferent de valoa
rea lucrării, sînt destinați să aco
pere aceste cheltuieli. Acest ultim 
amănunt explică, de altfel, lipsa to
tală de interes pentru economisirea 
timpului, și chiar... a hîrtiei (pe un 
bonier de mărimea unei coli de hir
tie, dacă se scriu 10 cuvinte !).

Ne oprim aici cu exemplele. Nu 
pentru că nu ar mai fi și altele, ci 
pentru că este evident că un mare ba
last de hîrtii apasă pe umerii mese
riașilor, împiedicindu-i să-și concen
treze eforturile șl priceperea spre 
îmbunătățirea calității lucrărilor ce
rute de populație, spre perfecționa
rea procesului de deservire, în ge
neral. Din convorbirile cu diferiți 
factori de răspundere din conduce
rile cooperativelor, ale uniunilor, 
din UCECOM, a rezultat că nu exis
tă nici un dubiu : toată lumea este 
de acord că actualul sistem de evi
dență este greoi, că trebuie perfec
ționat. Au fost enumerate, pe lîngă 
intențiile amintite, și cîteva măsuri 
pozitive, luate în acest sens. Astfel, 
contabilul-șef al Uniunii cooperati
velor meșteșugărești din ramura 
metal-lemn-construcții din munici
piul București ne informează că s-au 
redus cu 50 la sută formularele de 
dări de seamă ale unităților, s-au 
restrîns lucrările cerute de bilanțul 
anual ; s-a întocmit un studiu pri
vitor la simplificarea evidenței coo
perativelor, ale cărui rezultate se 
vor aplica începînd din ianuarie ; se 
experimentează mecanizarea unor 
operații. Și în domeniul confecțiilor 
există numeroase propuneri de re
ducere a formularisticii, în relațiile 
cu clienții. Dar ele nu pot fi apli
cate în practică decît cu acordul 
UCECOM.

Ce se știe la UCECOM despre 
greutățile provocate meseriașilor de 
excesul de formularistică ? La di
recția financlară-prețuri C.F.I. ni se 
amintesc, ca pași pozitivi, făcuți pe 
această cale, simplificările aduse în 
relațiile publicului cu cooperativele 
de construcții, de confecții, de în
chirieri de obiecte, în urmărirea 
produselor luate în garanție. Cam 
atît.

— Nu e cam puțin ?
— Pe măsură ce1 apar nevoi de 

simplificare, ele sînt studiate... Dar, 
în ultima vreme — afirmă directorul 
adjunct al direcției amintite, I. Cris- 
tu — n-am primit sesizări precum 
că ar fi nevoie de îmbunătățiri și 
în alte sectoare...

Interlocutorul ia notă, din relata
rea noastră, chțar amuzîndu-se, de 
pățaniile ceasornicarilor, ale elec- 
troniștilor, de doleanța lor justifi
cată de a fi lăsați să-și vadă de 
meserie. Reacția nu ne miră prea 
mult. Problemele, complexe ale sim
plificării sistemului de evidență nu 
au constituit obiectul unei preocu
pări atente, susținute. pe toate 
treptele organizării cooperației meș
teșugărești. Acest fapt explică tără
gănarea aplicării unor măsuri con
crete, pentru introducerea unui sis
tem informațional modern, în pas cu 
dezvoltarea activității cooperației 
meșteșugărești, cu cerințele unei ac
tivități economice eficiente. Din a- 
ceastă cauză, conducerile cooperati
velor așteaptă soluții de la uniuni, 
uniunile de la UCECOM. . Iar în acest 
timp, după cum ne-au declarat toți 
cooperatorii cu care am stat de vor
bă, cota hîrtiilor — în loc să scadă 
— e în creștere...

Rodica ȘERBAN

Hotel „Delta* din Tulcea Foto : Gh. Vînțilă

CĂLDURĂ
CU BACȘIȘ...

In Incinta depozitu
lui de combustibil din 
Rîmnicu-Sărat este a- 
glomerație de... sezon. 
Sîntem prezenți și noi, 
o dată cu zeci de cetă
țeni, în jurul orei 7, 
ora cînd începe pro
gramul. Ne uităm la 
stivele de lemne și la 
grămezile de cărbuni : 
există cantități sufi
ciente. Altele sînt ano
maliile care fac viața 
amară celor care vor 
să cumpere combusti
bil. Cu o întîrziere de 
jumătate de oră soseș
te cantaragiul, cu o oră 
mai tîrziu apare ca
sierul. O dată cu apa
riția lor, începe toc
meala cu căruțașii, 
care pretind între 150 
și 200 lei pentru un 
transport. Șeful depo
zitului, Alionte Radu, 
ridică din umeri la 
observațiile noastre : 
„Nu dispunem decît de 
o mașină, cu care pu
tem rezolva doar 10 
cereri și distribui doar 
un vagon de lemne pe 
zi". Este foarte adevă
rat că cererile zilnice 
— care se ridică la 20 
vagoane de combusti
bil pe zi — nu pot fi 
soluționate cu mijloa
cele; de transport de 
care dispune depozi
tul. Cele 4 camioane, 
pe care ar trebui să le 
asigure .zilnic depozi
tului Atelierul meca
nic intercooperatist din

localitate, sosesc din 
cind în cînd. în ziua 
vizitei noastre, singu
rul camion sosise la 
ora 10,30. „Așa că tre
buie să folosim căru
țașii — continuă șeful 
depozitului — mai ales 
că au autorizații de 
transport". Dar autori
zațiile de transport nu 
sînt autorizații1 pentru 
jecmănirea cetățeanu
lui. La menținerea a- 
cestei situații contri
buie și salariații depo
zitului, care încarcă 
numai căruțele celor 
care dau bacșiș. Echi
pa de „circulariști" nu 
taie lemnele dacă nu 
primește (după cum ne 
spuneau zeci de cetă
țeni) „cele cuvenite". 
Urmărim pe Gheorghe 
Răducu, descărcător. 
în jumătate de oră — 
după aprecierea noas
tră — a încasat 30 lei 
bacșiș.

— Nu, doar 20. Cel 
cu tractorul (unul din
tre clienții serviți) mi-a 
dat numai 5 lei — ne 
spune el scandalizat 
pentru lipsa de „recu
noștință" a clientului.

Alionte Radu, șeful 
depozitului, recunoaște 
că oamenii din subor
dine (printre care și 
„eircularistul" Martin 
Ieremoș, care preferă 
răsplata în vin) lucrea
ză numai dacă li se 
„mai dă cîte ceva".

— Ce să fac eu ? 
Sînt alte organe, în

dreptățite să intervină, 
care-i văd și nu-i pe
depsesc.

Este adevărat că sa
lariați ai consiliului 
popular orășenesc, care 
se deplasează des Ia 
depozit trec în control 
fără să lase urme. Doi 
inspectori financiari 
(N. Dumitru și I. Ta- 
varnischi) — care, în 
zece zile, au fost de 14 
ori la depozit, pentru 
impunerea căruțașilor 
— n-au luat nici o mă
sură împotriva celor 
care pretind bacșiș, 
deși au fost adeseori 
sesizați. Comitetul e- 
xecutiv al consiliului 
popular orășenesc — 
care, după cum afirmă 
vicepreședintele său, 
Nicu Dumitru, a fost 
„presat de situație" — 
i-a lăsat pe cetățeni să 
se descurce cum pot, 
adică i-a lăsat pe mîna 
speculanților și șper- 
țarilor.

Este inadmisibil ca, 
datorită proastei or
ganizări și lipsei de 
control, sute de oa
meni să fie nevoiți să 
plătească zilnic mii de 
lei pentru servicii 
care li se cuvin, fără 
ca cineva să ia mă
suri pentru îndrepta
rea lucrurilor.

Radu 
GHEORGHIU 
corespondentul 
„Scînteii"

urma

Inițiativa a
înghețat la... 
garderobă!

în orașul Ocna Mureș (Alba), 
încă de acum cîțiva ani, în in
cinta bazei sportive „Soda" a 
fost amenajat un patinoar pen
tru copii. Dar de fiecare dată, 
cînd vine iarna — după cum ne 
scrie corespondentul voluntar 
I. Suciu — patinoarul rămine 
pustiu. Pentru simplul motiv că 
nu are... garderobă ! Părinții 
copiilor dornici de patinaj au 
cerut în repetate rînduri con
ducerii clubului să găsească o 
soluție pentru rezolvarea aces
tei probleme. Dar, deși sîntem 
abia la începutul Iernii, cînd 
n-au venit încă gerurile cele 
mari, deocamdată, spiritul de 
inițiativă este înghețat tun. Cine 
se încumetă să spargă gheața ?

Rubrică redactată de î

Dumitru TÎRCOB
Gheorcjhe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
NScînteii".

SPECIALIȘTII ÎN 
TUNETE Șl FUL
GERE AU GRIPĂ !

Sergiu Than stă in 
București str. Armenească 
nr. 43 însă la etajul 3, și 
de doi ani și 4 luni îl 
plouă de la etajul IV.

— De unde a învățat ve
cinul dumitale de sus să 
plouă 7

— Nu plouă el. ci insta
lațiile lui sanitare.

— Așa da. Și 7
— Și plouă de cîte 

se folosesc instalațiile 
nitare.

— l.A.L.-ul Foișor 
se pricepe să potolească 
ploile astea, de ce 
v-ați adresat lui 7

— Ne-am adresat, 
nu 7 Au fost și niște 
cicliști. Dar mi se 
că au trimis din greșeală 
specialiști in trăsnete și 
nu în ploi.

— Și n-ați reclamat 
încă o dată ?

— Ba am reclamat, cum 
să nu reclamăm !

— Și de data aceasta 
v-a trimis niște specialiști 
în tunete 7

— Nu ne-a mal trimis 
nimte.

— Stimate tovarășe 
Sergiu, totuși e mai bina 
c-ați scăpat. Dacă vă tri
mitea din greșeală niște 
specialiști în trăznete...

ori 
sa-
nu

nu
cum 
spe- 
pare

u.

■S.'

treaga sumă. Ne dați 1294 
de lei pînă la Sfîntu’ Aș
teaptă ?

— Vă dau, dar numai 
dacă vă garantează pre
ședintele și contabilul 
C.A.P.-ului Victoria.

Șl TOTUȘI, MAGA
ZINUL N-A FOST 
CLĂDIT CU TEME- 

LIA-N SUS

încă din anul 1969 s-a 
construit in satul Lacu
rile — Argeș un mare și 
elegant magazin sătesc, ne 
scrie Gheorghe Nica.

— Tovarășe Nica, mă 
bucură faptul că aveți un 
magazin elegant mixt și 
m-ar bucura și mai tare 
dacă ai fi așa de amabil 
să-mi trimiți și mie un 
pachet de biscuiți „Moca".

— V-aș servi cu multă 
plăcere, dar de la elegan
tul nostru magazin nu se 
poate cumpăra nimic.

— Cum adică 7 De ce 7 
A fost construit fără 
trare și ieșire 7

— Nu. Are și un cireș 
tn față.

— Și nu se poate des-

in-

chide ușa din cauza cire
șului 7

— Ba se poate și închi
de, nu numai deschide. 
Dar magazinul elegant și

n u
r

fi

CASA IN CARE 
VOM LOCUI

(Urmare din pag. I)

mixt nu se poate deschide 
din cauză că nu are mo
bilier.

— Tovarășe Nica, asta 
nu-i chiar așa de grav. Mă 
speriasem, credeam 
constructorii, în graba lor 
au clădit magazinul cu te- 
melia-n sus. Dacă-i vorba 
numai de mobilier, asta 
în trei cincinale n-au ce 
alege din el.

Mai scrieți-ne.

că,

ALADIN, LAMPA
FERMECATĂ
Șl POMPIERII

1»
Posesorul lămpii ferme

cate din o mie și una de 
nopți, pe numele lui Ala
din (după cum ne infor
mează inginerul șef Szasz 
Zoltan de la C.A.P. Ciu- 
mani-Harghita), nu prea 
ar fi avut succes cu lam
pa lui fermecată pe me
leagurile dumnealor.

— în C.A.P.-ul nostru 
s-au făcut în toamna anu
lui 1967 niște renovări în 
materie de lumină. S-au 
instalat niște lămpi tip im
permeabil. Pe parcursul 
acestor ani, globurile a- 
cestor lămpi s-au cam 
spart. Am căutat să le în
locuim dar n-am găsit. 
Pompierii ne amendează, 
noi plătim amenzi, iar 
căutăm globuri, tar nu 
găsim. Un glob costă 4 lei. 
Am da și 5, dar 75 de 
lei nu ne convine.

— V-a propus cineva să 
vă vîndă globul cu 75 de 
lei 7

— Sîntem forțați să

cumpărăm lămpile cu to
tul, care costă 75 de lei, ca 
să le luăm globurile... Ii 
dădea mina lui Aladin să 
dea 75 de lei pe un glob 
care costă doar 4 lei 7

— Aladin dădea,
tru că pe urmă făcea 
minune.

Unde ești, Aladine ?

Pen-
o

TATA A VENIT 
CU ALT TELEVIZOR

Petre Tohăneanu din 
comuna Sita Buzăului, 
județul Covasna, se lauda 
într-o scrisoare că în mai 
puțin de un an și 4 luni 
a devenit cel mai cunos
cut posesor și neposesor 
de televizoare.

— Cum ai făcut, nene 
Petrică ?

— Cit se poate de sim
plu. în ziua de 6 iunie 
1970 am cumpărat un te
levizor „Miraj Ill“.

— Asta-i ușor, oricine 
poate să..

— Nu e chiar așa de 
ușor. Ca să realizezi per
formanța 
mine 
dram 
rești 
după 
re ireproșabilă să se de
fecteze. Defectarea asta 
a fost o mană cerească 
pentru mine. Cu televi
zorul „Miraj 111“ în brațe 
m-am dus la cooperativa 
meșteșugărească din în- 
torsura Buzăului și șeful 
de aici mi-a garantat că 
în cîteva zile n-are ce 
face. M-am dus după 4

realizată de 
trebuie să ai și un 
de noroc ; să nime- 
un televizor care 

4 zile de funcționa-

zile, după 5, după 16. în a 
16-a zi l-am rugat pe tata 
să se mai ducă și el. S-a 
dus și a venit cu un tele
vizor, dar cu un „Miraj 
II". M-am dus la respon
sabilul cooperativei, am 
reclamat la miliție, la 
procuratură. De un an și 
atitea luni fac cunoștință

cu fel de fel de persoane 
oficiale. Reclam peste tot.

— Rezultatul 7
— Mi-am cumpărat un 

„Mamaia" portativ. L-am 
luat ca să-mi mai descre
țească fruntea in drumu
rile astea pe care le fac 
de la cooperativă la mi
liție, de la miliție la pro
curatură, de la procura
tură la...

Tovarășe Tohăneanu, 
ai grijă cum umbli cu Ma
maia să nu se strice și 
ăsta...

acest an au înființat două 
ateliere școală. îmi mai 
aduc la cunoștință că mai 
au nevoie de niște scule 
și unelte pentru aceste a- 
teliere și dacă nu mă su
păr să le dau eu împru
mut 1294 de lei sumă pe 
care...

— Și cînd mi-î dați 
înapoi ?

— La Sfîntu’ Așteaptă.
— Și de Sfîntu’ Așteap

tă de unde veți face rost 7
— De la C.A.P. Victo- 

ria-Bogza, comuna Sihlea, 
unde în anul 1970 noi, e- 
levii, am 
continuă

— Deci 
tru banii

— Desigur. Tovarășului 
director, în decembrie 
1970, i s-a spus că această 
sumă i se va achita 
ianuarie 1971. în 
cind am cerut din 
banii, ne-au spus că 
pot să ni-i dea că e ’71 și 
fiind in ’71 e un alt plan

făcut practică 
2 săptămini.
ați muncit pen- 
ăștia 7

la 1 
1971, 
nou 
nu

STATIE DE CATÎRI 
CU URECHI MAI 

LATE
Asociația locatarilor de 

la blocul D 2 din strada 
Vasile Lupu 126, 
susține că locatarii 
mutat acolo incă 
anul 1966 și că în 
timpurile ploioase 
care ajunge la stația 
autobuze ori 
xul alimentar 
capul.

— Ce să 
prin „tăiatul

Iași, 
s-au 
din 

ano- 
f ie

de 
la comple- 
cum îl taie

UN ÎMPRUMUT
PÎNĂ LA SFÎNTU' 

AȘTEAPTĂ
Elevii școlii generale 

din Căiata, județul Vran- 
cea, mă informează că în

financiar. Ne-am adresat 
la U.J.C.A.P. și la alte fo
ruri și în sfîrșit ni s-a ga
rantat că de Sfîntu’ Aș
teaptă ne vor trimite în-

înțelegem
.... . capului?".

— Unul sare din piatră 
în piatră, altul din cără
midă în cărămidă, altul 
s-a specializat în sărituri 
cu prăjina peste băltoace 
și mai ales noroaie.

-Cu 
cat 7

— Cu 
Să sari 
tir ?

— Nu.

catiri s-a
catîri 7 

din catîr
Stație de

încer-
Cum ? 
în ca
catîri. 

închiriezi catirul pină in 
locul unde poți umbla cu 
pantofii...

— Și unde 
Tul in timp

— Asta nu 
întrebați-i pe

P.S. Totuși, 
teresat nai. 
popular municipal Iași și 
ni s-a spus că este un 
mare pro ect de amena
jări și că în anul viitor... 
Așa că nu vă mai cum
părați catîri (cu î din i).

Nlcută TANASE

lăsăm
ce...
mai
edilii
ne-am in

ia Consiliul

catî-

știm, 
dv.

toată lumea este convinsă de adevărul 
și de importanța afirmației că „orice 
mișcare de ordin practic e mai im
portantă decît o duzină de programe".

După festivitatea deschiderii șan
tierului, după euforia discursurilor și 
a bucuriei totale — situații firești ori
cărui început de acest fel — a sosit 
momentul cu adevărat cel mai im
portant : munca, munca efectivă, 
munca materializată in ore, în zile, 
in etaje.

Spre onoarea celor care au lansat 
propunerea, trebuie arătat că s-a 
muncit cu o dăruire totală. Săpă
turile pentru fundații au început în 
primele zile ale lunii mai 1971 iar la 
28 mai fundația era gata turnată. O 
hotărîre unanimă : ore și ore de 
muncă încordată, după program, re
nunțarea la repausul duminical, re
nunțarea la orice clipă liberă in fo
losul muncii pe șantier. Cei care 
lucrau în întreprinderi în schimburi
le de dimineață se prezentau la bloc 
seara, lucrînd uneori pînă noap
tea tîrziu, la lumina farurilor, ducînd 
mai departe ștafeta muncii celor care 
urmau să intre la schimb în între
prinderile unde activau ca salariați.

Lui Alexandru Toth, tehnician la 
„Unio“ și viitor locatar al blocului, 
i-au sărit în ajutor toți membrii e- 
chipei de caiac-canoe, al cărei antre
nor este. Lui Riedl Oscar, Anghel 
Arpad, Ioan Rișt, ca și tuturor ce
lorlalți tineri, le-au sosit la bloc ru
dele, prietenii, mulți colegi de mun
că. Cu ajutorul a nouă zidari plă
tiți de I.J.C. Satu-Mare și al unei 
singure benzi transportoare, cei 56 de 
tineri au reușit ca la 15 iunie să ter
mine parterul și etajul întîi. Tinerii 
și ajutoarele lor au asigurat perma
nent mină de lucru necalificată. S-a 
săpat, s-au cărat cu mina și cu spa
tele cărămizi, saci cu ciment, lemn.

După terminarea etajului întîi s-a 
făcut însă simțită necesitatea unei 
macarale. întreprinderea județea
nă de construcții, care pînă a- 
tunci asigurase , șantierului tinerilor 
doar documentația tehnică și un nu
măr infim de zidari, nu se grăbea 
însă să decidă transferul unui astfel 
de utilaj la blocul tinerilor. Sosise 
momentul ca directorul I.J.C., ing. 
Octavian Marinescu, să-și onoreze 
promisiunile. Formele contabile nici 
nu fuseseră însă deschise, mina de 
lucru calificată folosită la bloc era 
plătită pe statele altor șantiere. Două
zeci și trei de zile (15 iunie — 6 iu
lie) au trebuit să treacă pentru ca, 
în sfîrșit, macaraua ce devenise in
dispensabilă să poată fi adusă pe 
șantierul tinerilor. Douăzeci și trei de 
zile în care tinerii, ca să poată obți
ne mult dorita macara, au lucrat vo
luntar la blocul nr. 9 (OCLPP), aban- 
donîndu-și propria lucrare. Asta In 
timp ce Ia blocurile vecine unele ma
carale nu funcționau zile întregi, în 
timp ce costul unei macarale este de 
64 de lei pe oră, deci 640 de lei pe 
zi ! Replica tinerilor a fost însă ma
gistrală. Curățenia lor sufletească, 
motivația muncii lor este în afara 
oricărei suspiciuni. Ei au dovedit că 
pot lucra cu același entuziasm nu 
numai lâ blocul lor,, dar și la al al
tora ! Cu aceeași dăruire, cu același 
altruism.

în sfîrșit, la 7 iulie, lucrul pe șan
tierul tinerilor a putut fi reluat. 
Munca a reînceput cu mai multă în- 
dirjire, aproape cu furie. Alți și aițl 
oameni de inimă s-au alăturat mun
cii celor de la „Blocul tinerilor căsă
toriți". Etajele au început să se înalțe 
rapid : doi, trei, patru. La bloc au 
sosit. în practică, și zece studenți al 
Institutului de construcții din Bucu
rești. Constructorii blocului 'șl 
amintesc și acum cu deosebită stimă 
de studentul loan Hociung. anul III 
— subingineri — și de ceilalți colegi 
ai săi, care le-au executat într-o ma
nieră excelentă întreaga instalație de 
iluminat și, parțial, cea de canali
zare.

După cinci luni de la inaugurare, 
i-am vizitat pe tineri Ia ei acasă, la 
șantierul blocului lor din cartierul 
„Solidarității". Era seară, destul de 
tîrziu, dar construcția vibra de în
suflețirea cu care patruzeci și doi de 
tineri se dăruiau muncii.

— De ce numai 42, știu că blocul 
are 56 de apartamente, ar trebui =ă 
fiți 56, nu-i așa ?

— într-adevăr, ar trebui să fim 56. 
Unsprezece dintre tineri au lucrat însă 
dimineața, acum sînt deja în între
prinderi, la locurile lor permanent* 
de muncă.

Discutăm cu un secretar al comi
tetului municipal U.T.C.

— Ește o inițiativă valoroasă, pe 
care noi am popularizat-o printre toți 
tinerii din oraș. Pe baza experienței 
căpătate acum, dorim ca în anul vii
tor să deschidem și alte asemenea 
șantiere. Tinerii dovedesc că știu să 
lucreze. Noi i-am ajutat și îi vom 
ajuta în continuare. Viteza de lucru 
este de-a dreptul impresionantă. în 
condiții normale I.J.C. Satu-Mare li
vrează un bloc în 7—8 luni de zile. 
Tinerii noștri, în numai trei luni și 
jumătate, au ajuns să termine eta
jul IV...

Discuția cu inginerul Octavian Ma
rinescu, directorul I.J.C., este edifi
catoare :

— Blocul nu figurează în planul 
nostru. Acum avem fonduri. Asigu
răm documentația și asistenta teh
nică. N-avem forță de muncă califica
tă. La blocul respectiv — din totalul 
de 56 — vor primi apartamente si 20 
dintre tinerii noștri salariați. Printre 
ei sînt și trei zidari. Trebuie să se 
descurce cu ei... Să se descurce cum 
vor putea.

Ciudată mentalitate: „să se descurce 
cum vor putea". „N-avem forță de 
muncă calificată" — nu se $tîa acest 
lucru încă de la început ? Pe de o 
parte aplaudăm, ne entuziasmăm, ne 
lăudăm prin ședințe, iar pe de atta 
sîntem indiferenți.— „să se descurce”. 
S-a promis spriiin. De ce nu se res
pectă cuvîntul dat ? Ori ajutăm, ori 
nu, jumătățile de măsură trebuie să 
fie excluse.

Cazul a fost analizat în biroul Co
mitetului municipal Satu-Mare al 
P.C.R. într-o ședință scurtă, opera
tivă, problema „mîînii de lucru ca
lificate" pentru blocul tinerilor, a fost 
rezolvată pe loc. eficient. De ce a 
trebuit însă să se ajungă pînă aici ?

S-a dovedit încă o dată că atunci 
cînd preocuparea pentru sprijinirea 
inițiativelor pornite de Ia oameni 
este într-adevăr reală, nu există si
tuație nerezolvabilă. Lucru pe care 
unii nu l-au înțeles decît tîrziu. Nu 
faptul că lucrările la un bloc erau 
tergiversate avea importanță în pri
mul rînd, ci altul, mult mai impor
tant : însăși ideea muncii patriotice- 
voluntare ar fi fost lezată și aceasta 
chiar de organisme care ar fi tre
buit să facă totul pentru a o propaga 
în mase din ce în ce mai largi

Dar, să lăsăm de o parte aceste as
pecte. La Satu-Mare s-a născut o 
deosebit de prețioasă inițiativă. Se 
cuvine ca ea să fie valorificată p» 
plan național
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Aspect de pe șantierul Fabricii de nutrețuri combinate 
de la Titu Foto : S. Cristian

Cu ce angajamente vă înscrieți In vasta acțiune
de îmbunătățiri funciare ?

CONTRASTE
Rentabilitatea 
vocabularului

Utilaje 
așteptate 
pe șantiere

(Urmare din pag. I)

in ce privește organizarea internă a producției, am 
aflat de la tovarășul Nan Ștefan, secretarul comitetului 
de partid al uzinei, că s-au completat schimburile II și 
III în toate secțiile de prelucrare. în plus, s-au luat mă
suri pentru a se întări asistența tehnică, disciplina în 
muncă.

UZINA „INDEPENDENȚA" DIN SIBIU
— în 11 luni care au trecut din acest an, — ne-a spus 

îng. Dorin Fulea, directorul tehnic al uzinei — am livrat 
10 500 tone utilaje complexe. Totuși, deși s-a recuperat cea 
mai mare parte ,a restanțelor, uzina mai are de 
livrat 1 085 de tone utilaje tehnologice. Pentru aceas
ta s-au luat măsuri energice, printre care nominali
zarea pe secții a tuturor produselor aflate în această si
tuație și s-au stabilit, totodată, termene ferme de exe
cuție ; de asemenea, s-au precizat responsabilități pentru 
asigurarea materiilor prime și a materialelor necesare, 
precum și pentru urmărirea realizării graficelor stabilite. 
Rezultatele sînt deosebit de încurajatoare. S-au putui 
recupera astfel toate restanțele pe care le aveam față de 
rafinăria Teleajen, Grupul industrial chimic din Rîmnicu- 
Vîlcea și alți beneficiari. De altfel, toate utilajele tehnolo
gice destinate obiectivelor Ministerului Industriei Chi
mice, Ministerului Industriei Metalurgice și Ministerului 
Industriei Materialelor de Construcții, care au termen de 
punere în funcțiune în acest, an, vor putea fi realizate și 
livrate în timp util. Ce se cere însă este ca întreprin
derile de comerț exterior să urgenteze importul de com
pletare, astfel încît să fie posibilă o livrare integrală a 
utilajelor. în această situație se află, în primul rînd, reac
toarele pentru Uzina de medicamente București, filtrele 
cu bandă pentru U.S.A.S. Năvodari, electrofiltrele pentru 
Combinatul siderurgic din Galați, cuptoarele de tratamente 
termice secundare pentru Uzina mecanică din Timișoara 
șî uzinele „Grivița Roșie" din București, cuptorul de topit 
p<vtru „Ceahlăul" din Piatra Neamț și altele. Datorită 
Reasigurării la timp a întregii baze materiale, cu toate 
măsurile luate stăruie încă mari semne de întrebare în ce 
privește livrarea a circa 200 tone de utilaje tehnologice 
pentru unele obiective de investiții chiar ale ministerului 
nostru (M.I.C.M.). Cel puțin, pentru uzinele „23 August" 
din București, „Unio" din Satu-Mare, „I.O.R." din Bucu
rești și „Ceahlăul" din Piatra Neamț, comenzile nu vor 
putea fi realizate — aproape sigur — decît în prima lună 
a anului viitor.

UZINA DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI 
DIN REȘIȚA

întreprinderea reșițeană raportează că, prin măsurile 
întreprinse, au fost respectate în mare parte toate con
tractele încheiate cu beneficiarii de investiții. După cum 
ne informa ing. Carol Marchescu, directorul comercial al 
uzinei, pină la 1 decembrie au fost livrate în întregime 
toate cantitățile de utilaj chimic prevăzute pentru această 
perioadă. Situația nu este tot atît de favorabilă în ceea 
ce privește utilajul tehnologic destinat metalurgiei. Pînă 
la 1 decembrie, uzina avea o restanță de 435 tone ; dar 
există premise ca această rămînere în urmă să fie recu
perată și, deci, contractele respective să fie respectate. Cu 
toate insistențele și cu toate eforturile care s-au depus 
pînă în prezent, uzina reșițeană nu-și poate onora obliga
țiile asumate față de Combinatul siderurgic din Hune
doara, căruia trebuia să-i livreze 222 tone utilaj tehno
logic. După aprecierea interlocutorului, această restanță 
nu va putea fi recuperată, deoarece Combinatul siderur
gic din Galați nu-și respectă contractul de livrare a tablei 
necesare pentru construcția utilajului tehnologic amintit

★
Concluziile anchetei noastre sînt evidente ; în toate ma

rile uzine unde am făcut investigații, există condiții cer
te, reale pentru livrarea aproape în totalitate a utilajelor 
tehnologice contractate cu beneficiarii de investiții, asi- 
gurîndu-se astfel posibilitatea punerii grabnice în func
țiune a obiectivelor și capacităților de producție cărora le 
sînt destinate. Neajunsurile care se mențin încă. în una 
sau alta din aceste uzine, pot și trebuie să fie înlăturate; 
furnizorii de materiale care mai au restanțe pot și tre
buie să le lichideze (ne referim, în primul rînd. la Combi
natul siderurgic din Galați), pentru a nu periclita termi
narea comenzilor de utilaje tehnologice în Ampul cel mai 
scurt. Beneficiarii de investiții contează acum pe angaja
mentul ferm al uzinelor furnizoare la care ne-am referit în 
ancheta noastră. In ce ne privește, îi invităm să ne țină 
la curent cu mersul livrărilor, pentru ca și pe această cale 
să poată fi impulsionată onorarea integrală, neîntîrziată și 
cu respectarea întocmai a clauzelor contractuale de cali
tate, a comenzilor de utilaje tehnologice cu scadență în 
acest an.

în. județul Timiș desecările sînt 
de importanță vitală pentru a- 
gricultură, deoarece șesul bănățean 
are pînza freatică de apă a- 
proape de suprafață. Din această 
cauză, circa 70 la sută din terenul a- 
rabil, adică. 467 000 ha sînt supuse ex
cesului de apă. Pentru a înlătura a- 
cest pericol, s-au construit mari sis
teme de desecare : Aranca, Checea- 
Jimbolia, Timișați — Teba, Banloc — 
Tolvădia, Nord Lanca — Birda, Ti
mișul Mort și altele, care însumează 
peste 400 000 ha. Aceste sisteme tre
buie să fie menținute în permanență 
în stare de funcțiune pentru a pu
tea face față evacuării surplusului 
de umiditate. In administrația între
prinderii județene se află 700 km di
guri, 1 500 km canale și 37 stații de 
pompare. în general acestea se află 
într-o bună stare de întreținere, pu
țind face față perioadelor cu ploi 
intense.

Nu același lucru se poate spune 
despre canalele secundare și terțiare 
aflate în administrația cooperative
lor agricole și a întreprinderilor a- 
gricole de stat care însumează 2 400 
km. Am vizitat cîteva unități a căror 
suprafață este desecată în totalitate. 
Cooperativa agricolă din Foeni are 
un sistem de desecare pe 1 400 ha, 
pentru amenajarea căruia a primit 
peste 600 000 Iei credite de la stat. 
Deși sistemul nu are nici șapte ani 
de cînd a fost făcut nu poate asigura 
evacuarea apei nici de la o ploaie 
mai mică. Multe canale sînt sur
pate și colmatate, iar cele mal mari 
și adinei sînt invadate de vegetație 
— stuf, sălcii care au crescut în voie. 
Vicepreședintele cooperativei, Daniel 
Hestorov, căuta să ne convingă că 
despotmolirea canalelor n-ar fi chiar 
atît de urgentă, cooperativa punînd 
accentul pe îndesirea rețelei de ca
nale, prin construirea altora noi. A- 
ceasta este o treabă bună. Dai- siste
mul nu va funcționa normal dacă 
pe lîngă canalele nou.construite, cele 
vechi nu vor fi întreținute corespun
zător. în realitate, faptul că rețeaua 
de canale vechi nu este întreținută 
la zi are alte cauze. Celor trei echi
pe ale fermeî de cîmp, deși li s-a 
repartizat terenul pe care să-1 lu
creze, nu li s-au predat și canalele de 
desecare, cu obligația să facă toate 
lucrările de întreținere curentă : co
situl vegetației, despotmoliri, conso
lidări etc. Astfel, întreținerea ca
nalelor a rămas la voia întîmplăril, 
iar cooperativa plătește anual 66 000 
lei taxă de apărare contra inundații
lor, fără ca sistemul să poată evacua 
surplusul de umiditate. Deci, din cau
za neîntreținerii sistemului, cooperati
va înregistrează o pierdere triplă : di
minuarea producției vegetale, amor
tizarea sistemului din veniturile ob

Legea cu privire la apărarea, con
servarea și folosirea terenurilor agri
cole prevede obligația unităților agri
cole de a cultiva întreaga suprafață 
de teren, cu respectarea regulilor 
agrotehnice, asigurînd conservarea 
și ameliorarea terenurilor prin lu
crări de îmbunătățiri funciare și de 
fertilizare a solului. Or, dintr-un con
trol efectuat de către direcția gene
rală de fond funciar și cadastru din 
Ministerul Agriculturii, Industriei A- 
limentare, Silviculturii și Apelor, a 
reieșit că în județul Prahova, în ul
timii 8 ani nu au fost lucrate și s-au 
înțelenit 1 000 ha teren arabil. Dacă 
aceste terenuri ar fi fost cultivate, 
în perioada respectivă, cu porumb, de 
exemplu, la o producție medie 
de 2 000 kg la hectar s-ar îi putut 
obține peste 11 000 tone de porumb. 
Este o pierdere care se explică prin 
aceea că în numeroase cooperative a- 
gricole zeci și chiar sute de hectare nu 
sînt cultivate, se degradează sub pri
virile îngăduitoare ale celor care tre
buie să asigure aplicarea prevederilor 
legii. Iată cîteva cazuri. In urmă cu 
cîțiva ani, la cooperativa agricolă din 
Dumbrava s-au amenajat pentru iri
gații 390 ha teren arabil. Dar vreme 
îndelungată nu s-au executat lucră
rile necesare pentru întreținerea și 
curățirea canalelor, iar terenul a 
început să se degradeze. Ba, mai mult, 
50 ha au fost înțelenite și transforma
te în pășune. De asemenea, din cele 
400 ha cultivate cu porumb, din cauza 
băltirii apelor au putut fi recoltate 
numai 130 ha. Pe o suprafață de 

' circa 100 ha canalele nu au mai fost 
curățate de trei ani. Lucrurile au a- 
juns pînă acolo încît o parte din ca
nalele principale au fost astupate tre- 
Cîndu-se peste ele cu plugul. O si
tuație asemănătoare există și la coo
perativa agricolă vecină din Ciupel- 
nița. Anul acesta, aici au rămas ne
cultivate 130 ha teren amenajat pen
tru irigații. Aceasta este urmarea 
faptului că nu s-au întreținut cores
punzător canalele de alimentare și 
evacuare a apei. Canalul principal 
fiind împotmolit, iar cele secundare 
— distruse, apa băltește permanent.

Cu mai multă exigență trebuie să 
se urmărească pe ce bază se schimbă 
categoriile de folosință ale terenuri
lor agricole. în legea amintită se 
arată că în cooperativele agricole 
schimbarea categoriei de folosință a 
terenurilor se poate face numai cu 
aprobarea prealabilă a Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor. în județul 
Prahova această prevedere este des 
încălcată. Spre exemplu cooperati
vele agricole din Colcean și Plopu 
au plantat fiecare cite 6 ha cu viță 
de vie pe teren arabil. Solic.itînd 
prin sucursala județeană a Băncii 
Agricole credite de la stat pentru 
executarea lucrărilor de înființare a 
plantațiilor, acestea le-au fost refu

ținute de la alte sectoare de activi
tate și taxa de evacuare a apelor.

In această situație sînt și canalele 
de la cooperativele agricole Valcani, 
Uliuc, Ciacova, Cebza, Cruceni, Ivan- 
da, Sînmartinul Sîrbesc și altele., 
Peste tot cauza nefuncționării siste
melor de desecare este aceeași : lipsa 
de întreținere a rețelei de canale

specifice,. îndeosebi pentru cana
lele mai mari. Dar cel mai mare 
volum de lucrări îl reprezintă cură
țirea canalelor mici, cave se pot 
face cu hîrlețul și lopața. Multe coo
perative din județ, in Ioc să mobili
zeze toate forțele de care dispun pen
tru a curăța canalele cu mijloace 
proprii, au solicitat mașini și utilaje

STAREA CANALELOR DIN SISTEMELE

DE IRIGAȚII Șl DESECĂRI ALE JUDEȚULUI

TIMIȘ LASĂ DE DORIT

existente, ceea ce a dus la lnfun- 
darea lor.

Și la întreprinderea agricolă de 
stat Peciu Nou, a cărei suprafață de 
15 940 ha este desecată în totalitate, 
am găsit aceeași situație. Din cei 175 
km de canale ale sistemului, 60 km 
trebuie despotmolite și redimensio- 
nate.

în județul Timiș, la ora actuală, 
In urma sondajelor efectuate, s-au 
determinat depuneri pe cănile de 
aproape 3 milioane metri cubi de 
pămînț. Aceasta este una din cauzele 
care explică de ce stațiile de pom
pare, care deservesc sistemele de 
desecare, nu pot funcționa cu întrea
ga lor capacitate.

Desigur, sînt necesare iși mașini

care să le curețe canalele. Este ca
zul cooperativelor Jimbolia, Banloc, 
Gătaia, Făget, Cenei, Ciacova, Saco- 
șul Turcesc, Sînpetru Mare și al
tele. Consiliile de conducere ale coo
perativelor agricole, membrii acestor 
unități trebuie să înțeleagă că pen
tru sistemele de desecare de care 
beneficiază au obligația să asigure 
executarea la timp a tuturor lucră
rilor de întreținere. Chiar în cazul în 
care acestea sînt date în primire 
unor echipe, aceasta nu exclude 
participarea în masă a tuturor coo
peratorilor la executarea lucrărilor 
necesare, pentru buna funcționare a 
canalelor. Asemenea lucrări care vi
zează punerea în valoare a fiecărei

palme de pâmînt necesită o largă 
mobilizare a cooperatorilor, a tutu
ror lucrătorilor din agricultură, pen
tru că este în interesul fiecărui ce
tățean ca întreaga suprafață agricolă 
să rodească îmbelșugat. în această 
perioadă se pot desfășura ample ac
țiuni pentru punerea la punct a sis
temelor de desecare, folosind toate 
forțele și mijloacele locale, contribu
ția fiecăruia dintre locuitorii satelor.

Pe baza prevederilor Legii pentru 
apărarea și conservarea fondului 
funciar, organele de resort din ju
dețul Timiș au încercat să remedie
ze situația aplicînd amenzi ingineri
lor șefi și președinților unor coope
rative care manifestă dezinteres 
pentru întreținerea în bune condiții 
a sistemelor de desecare. Dar aces
tea nu au schimbat cu nimic lucru
rile. Dincolo de amenzi sau alte for
me de tragere la răspundere, este 
necesar mai întîi ca fiecare specia
list, președinte sau membru coope
rator să aibă convingerea că menți
nerea permanentă în stare de func
țiune a lucrărilor hidroameliorative 
este o obligație elementară ca și ara
tul și semănatul pămîntului.

întreținerea în bune condiții a in
cintelor îndiguite și desecate necesită 
și rezolvarea unor probleme de or
din general. Peste cîțiva ani, volu
mul lucrărilor de întreținere va fi 
mult mai mare decît cel de execuție, 
întreprinderile teritoriale vor trebui 
dotate cu mașini specifice lucrărilor 
de întreținere, care sînt în număr 
insuficient. Bunăoară, întreprin
derea timișoreană are în dotare 
numai 5 dragline cu cupa de 0,5 mc 
și două curățitoare de șanțuri. La 
CEILIFGA am aflat că există un 
plan de dotare cu utilajele specifice. 
Bunăoară, la Uzina Nicolina din Iași 
se vor produce anul viitor uti
laje pentru curățat canale și pen
tru cositul ierbii de pe taluze. De 
asemenea, la uzinele „Progresul"- 
Brăila s-a asimilat un excavator de'tip 
„Castor", pe care se poate monta și 
echipamentul de curățat canale. Pro
ducerea mașinilor și utilajelor spe
cifice pentru întreținerea sistemelor 
de desecare trebuie urgentată. De 
cîțiva ani, Uzina de reparații din 
Arad tergiversează fabricarea unui 
dispozitiv de curățat canale cu sec
țiunea mică și a bărcilor pentru co
situl vegetației subacvatice. De ase
menea este necesar ca Institutul de 
cercetări pentru mecanizarea agri
culturii, să urgenteze elaborarea teh
nologiei de întreținere a canalelor și 
în general a tuturor lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, în funcție de 
sistema de mașini ce va fi folosită.

Aurel PAPADIUC

A lăuda este un verb, 
care poate fi folosit cu 
rol de predicat în foar- 

propoziții. 
se spune 
pe me
se poate 

formula o altă propo
ziție. Bunăoară, pe me
rit este lăudat colecti
vul întreprinderii de 
utilaje pentru industria 
ușoară din Tg. Mureș. 
Și cum să nu fie lău
dat pe merit acest co
lectiv, cînd nu numai 
că produce utilaje de 
un înalt nivel tehnic 
și calitativ — cum ar 
fi mașinile de țesut 
lină sau războaiele de 
bumbac — dar la o se
rie de repere ce intră 
în componența lor nu 
se mai apelează la im
porturi. Explicația ? A- 
plicarea în practică a 
unui judicios program 
de autoutilare ale cărui 
rezultate n-au intîrziat 
să se arate. în urma 
realizării planului de 
autoutilare, prevăzut

anul acesta.

te multe
Dar dacă

lăuda
rit", atunci

pentru
s-au pus in funcțiune 
42 de obiective totali- 
zînd utilaje in valoare 
de 4 milioane lei, cu o 
eficiență anuală de 2 
milioane lei. Mărtu
rie a spiritului de ini
țiativă de aici stau 
noua vopsitorie, cu un 
modern sistem de ven
tilație cu perdea de 
apă, sau tot atît de 
noul tunel de captare 
și evacuare a gazelor 
ce se emană la turna
re, pe conveiere a for
melor. Și iată că pen
tru asemenea fapte, 
într-adevăr, pe merit, 
lăudăm inimosul colec
tiv de aici.

Găsind asemenea e- 
xemplificări potrivite 
pentru verbul „a lău
da", am fi deosebit de 
bucuroși să se găseas
că exemplificări de ri
goare și pentru verbe
le „a urma", a „imita" 
etc. vocabularul își 
poate avea și el o 
înaltă eficiență econo
mică...

Cite-un pic, pic, pic 
Pin’ n-o răminea

nimic...
La I.A.S. „Avicola"- 

Galați se obține anul 
acesta cea mai mare 
cantitate de carne de 
pasăre în comparație 
cu oricare altă unita
te agricolă din țară. 
Pină acum s-au și li
vrat pentru 
zionarea 
4 000 tone 
pasăre și 
condiții să 
zeze circa 
în halele modeme cu 
care este dotată a- _ Tf> * -T—,___
ceasta mare, unitate : asupra cărora răspun- 
avicolă. ' în • ultimul ’ ■*—>•'- i:
timp însă lipsește a- 
desea apa. La I.A.S. 
„Avicola" apa a deve
nit mai scumpă ca în 
Sahara, dacă ne gîn- 
dim că atunci cînd 
lipsește nu pot func
ționa normal • centra
lele terrpice, iar la o 
parte din hale, In loc 
de temperatura nor
mală, sînt cu vreo 10

aprovi- 
populației 
came de 
ar exista 
se reali- 
5 500 tone

E- 
pri- 
mor 
a e-

grade mai puțin, 
vident, aceasta nu 
ește puilor, care 
pe capete. Pentru 
vita extinderea prăpă
dului, se intîrzie popu- 
larea unor adăposturi 
— după socoteala că 
fiind mai puțini pui, 
va fi mai mică și mor
talitatea. Cauza „crizei 
de apă" o constituie 
înnisiparea unui puț 
forat, scurt-circuitele 
dese la pompele de 
apă și alte defecțiuni
derile sînt pasate de 
la proiectant la con
structor și invers. Nu 
sînt rare cazurile cînd 
o parte din apa nece
sară se cară cu cis
ternele de la Galați. 
Or, pentru puii înse
tați soluția apei cu 
picătura... nu e o so
luție. Ea nu poate 
duce decît... la titlul 
pus acestei note.

Amenzile
amendamentelor

zate deoarece nu aveau aprobarea 
legală pentru schimbarea destinației 
terenului. Faptul că cele două coo
perative au prevăzut extinderea cul
turii viței de vie este un lucru bun. 
Cu o condiție — să folosească tere
nurile în pantă existente și care se 
pretează cel mai bine pentru această 
cultură.

Sînt situații cînd chiar organele 
agricole județene întreprind acțiuni 
care contravin prevederilor legii. La 
indicația direcției generale agricole, 
întreprinderea de îmbunătățire și ex
ploatare a pajiștilor a făcut un dig

de construire a linie! electrice pen
tru alimentarea complexului porcin 
Gherghița fără să facă formele legale 
și chiar înainte de întocmirea docu
mentației, întreprinderea „Energope- 
trol" Liliești a plantat ștîlpii și a 
tras sîrmele pe o distanță de circa 
15 km prin mijlocul parcelelor, peste 
terenuri amenajate pentru irigații 
etc. Or, în lege, se prevede că liniile 
de transport și distribuire a ener
giei electrice se vor amplasa de-a 
lungul și în imediata apropiere a căi
lor de comunicație, digurilor și ca
nalelor de irigații și desecări, în așa

PENTRU CĂ AU FOST SCOASE 
DIN PRODUCȚIA AGRICOLĂ 

1000 HA TEREN ARABIL

pe o pășune din comuna Poenarii 
Burchi, pentru amenajarea unui e- 
leșteu. Nu mai era necesară pășunea? 
Ba da. Amenajarea eleșteului a în
ceput însă fără să se facă nici un fel 
de calcule și fără aprobarea legală. 
Digul este acum terminat și o bună 
parte din pășune este acoperită cu 
apă. în mod firesc ministerul nu a 
dat aviz favorabil pentru scoaterea 
pășunii din circuitul agricol. Cum se 
va proceda acum ? Se va distruge 
digul sau apa va fi lăsată să se acu
muleze și la primăvară în locul ani
malelor aici vor. paște peștii ?

O mare risipă fac și unele unități 
industriale care execută lucrări fără 
să aibă aprobările legale pentru scoa
terea terenurilor din circuitul agri
col. Consecințele ? începînd lucrările

fel încît să nu se degradeze cultu
rile și să nu se stînjenească lucrările 
agricole. Ca atare, Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare, Sil
viculturii și Apelor nu a dat aviz fa
vorabil pentru executarea acestei lu
crări. Lucrarea este însă de acum a- 
proape terminată și nu se mai poate 
îndrepta nimic.

Iată cum, unele terenuri arată ca 
o împletitură de linii de transport 
și distribuire a energiei . electrice, 
fire de telecomunicații, încît tractoa
rele trebuie să execute un adevărat 
slalom pentru ca pămîntul să fie lu
crat. Dintr-o situație întocmită recent 
de Oficiul de cadastru și organiza
rea teritoriului rezultă că în între
prinderile agricole de stat și coope
rativele agricole au fost scoase din

producția agricolă, fără aprobări 
legale, 135 ha teren agricol, din 
care peste 88 ha arabil. Pe sectoare, 
situația se prezintă astfel : unitățile 
agricole au scos din producție fără 
să respecte prevederile legale 88 ha 
teren agricol, consiliile populare — 
28 ha, iar unitățile industriale — 
19 ha.

Neținînd o evidență precisă a te
renurilor scoase temporar din pro
ducție unitățile agricole nu mai ur
măresc nici dacă sînt redate agricul
turii la termenele stabilite, astfel in
cit să poată fi lucrate imediat și în to
talitate. Șantierul nr. 1 de construcții 
trebuia să redea, din luna martie, co
operativelor agricole din Valea Că
lugărească și Dîrvani o parte din te
renurile scoase temporar din produc
ție. Procesul verbal de redare s-a în
cheiat însă în luna octombrie, mențio- 
nindu-se că terenurile pot fi lucrate 
în bune condiții. Realitatea este cu 
totul alta. O parte din teren este de
nivelată, acoperită cu pietriș, iar uti
lajele șantierului și-au făcut drum 
și peste orzul semănat în această 
toamnă. Este greu de dat o cifră 
exactă a tuturor suprafețelor degra
date în urma executării diferitelor 
lucrări de construcții, a terenurilor 
nelucrate sau cărora unitățile agri
cole le-au schimbat destinația. Or
ganele agricole județene au însă 
obligația să intervină prompt atunci 
cînd constată că se execută lucrări 
fără aprobări legale, se face risipă 
de teren sau acestea nu sînt lucrate 
corespunzător.

Desigur, primii care au datoria să 
se îngrijească de folosirea cit mai 
rațională a pămîntului sînt coopera
torii, inginerii din unitățile agricole 
care trebuie să ia măsuri pentru cul
tivarea fiecărei palme de pămînt. Dar 
tot atît de adevărat este că un mare 
număr de specialiști de la direcția 
generală agricolă trec des pri.n uni
tăți, fără să ia măsuri cînd se încalcă 
legea.

Controlul de care aminteam, în
treprins de organe ale ministe
rului, nu s-a soldat cu nici o mă
sură concretă. Era de așteptat ca 
după reliefarea atîtor abateri de la 
lege să se ia măsuri împotriva celor 
care se fac vinovați — cadre de con
ducere și specialiști din unitățile a- 
gricole și de la direcția generală a- 
gricolă, conducători ai întreprinde
rilor industriale, de construcții etc. 
Pămîntul este un bun al întregii na
țiuni și de gospodărirea lui judicioa
să răspund toate organele și organi
zațiile de stat, cooperatiste și obștești, 
toți cetățenii țării. în primul rînd or
ganele agricole județene au datoria 
să acționeze ferm pentru a se lucra și 
gospodări rațional întreaga supra
față, să sancționeze toate actele care 
constituie contravenții la legea fon
dului funciar.

Ion TEODOH

aseme- 
a căror 

serios 
cauza 

măsuri-

Una din căile de 
sporire a recoltelor o 
constituie aplicarea 
amendamentelor cal- 
caroase pe terenurile 
acide. în județul 
Satu-Mare sînt 90 000 
de hectare de 
nea terenuri, 
producție este 
micșorată din 
tergiversării
lor de „amendare" cu 
calcar. în lipsa aces
tora pămîntul se răz
bună și în 
mendează" 
agricole cu 
de sute de 
de produse 
Anul acesta 
văzut aplicarea de a- 
mendamente pe nu
mai 2 000 de hectare, 
dar și din acestea 
doar 1 800 hectare au 
fost realizate. Este 
adevărat cooperati
vele agricole din Po- 
rumbești, Livada. Apa 
și altele au împrăș
tiat calcar pe sute de 
hectare, dar în alte

fapt „a- 
unitățile 

minusuri 
kilograme 
la hectar, 
s-a pre-

Cum s-a

unități această acțiu
ne este amînată de la 
un an la altul. Moti
vul cel mai des in
vocat este că nu s-a 
putut obține calcar la 
nivelul solicitărilor — 
în țara noastră sînt 
atîtea dealuri și chiar 
munți de calcar! Pen
tru anul viitor se pre
vede aplicarea amen
damentelor pe 10 000 
hectare teren pentru 
care s-a obținut o re
partiție de 31 000 tone 
calcar de la 
din Aleșd, 
Bihor, iar în 
vor utiliza 
de calcar de 
brica de
Arad. Ca și în alți ani 
planurile, chiar ma
jorate, sînt departe 
de a corespunde ne
voilor reale. Și dacă 
nici așa mici cum 
sînt nu se îndeplinesc, 
peste cîți ani se va 
încheia aplicarea a- 
mendamentelor în ju
deț ?

fabrica 
județul 

rest se 
reziduuri 
la Fa- 

zahăr din

angajat
pelicanolul pe post 

de șurub-adjunct
Intru, deunăzi, ta o 

papetărie. De fapt, am 
încercat să intru căci 
acolo, îmbulzeală ma
re ; ceva asemănător 
ca în zilele premergă
toare începerii anului 
școlar. Renunț și merg 
la altă papetărie. Aici, 
parcă, îmbulzeala era 
și mai dihai. încerc să 
avansez dar...

La rînd, tovarășu’. 
Și noi stăm ca și mata, 
întîi disciplina și pe 
urmă pelicanolul.

Plec, puțin rușinat, 
de îndrăzneala mea, 
dar mai mult nedume
rit de treaba cu peli
canolul Frămîntat de 
gindul acesta, mă în
torc spre „ora închi
derii" la papetăria cu 
pricina. Nici nu pun 
bine mina pe clanță, 
că sare vînzătoarea 
ji-mi zice :

— Nu mai avem. în
cercați mîine.

— Dar de unde știți 
ce vreau eu să cum
păr ?

— Cum, nu vreți pe
licanol ?

— Zău că nu !
...Și vînzătoarea mă 

lămurește. S-a aflat că 
la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului 
din Constanța stau 
nemontate zeci de 
garnituri de mobilă. 
Și lumea și-a zis : 
„dacă fabrica de șuru
buri din Saligny nu li
vrează cele 500 000 
holșuruburi necesare 
asamblării mobilei ce
lor din Constanța, a- 
ceștia precis vor cum
păra tot pelicanolul de 
pe piață, să-și lipească 
mobila. Simplu, nu ?

Am plecat mut de 
uimire, dar perfect 
lămurit.
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ÎN atelierele-școalA 
să nu încolțească 

morbul formalismului!
După cum se știe, în programele de învățămînt 

ale școlilor generale și liceelor de cultură generală, 
acest ăn școlar a marcat debutul „zilei de prac
tică", consacrată studiului și exercitării unui obiect 
de învățămînt cu o deosebită semnificație educa
tivă : MUNCA. Deschiderea cursurilor a fost pre
cedată de o intensă acțiune — ce continuă și în 
prezent — de organ;zare și dotare a atelierelor- 
școală, a viitoarelor 
P*ntrv elevi.

locuri de muncă și producție

Fără îndoială, ar fi pre
matur să se tragă concluzii 
mai generale cu privire la 
rezultatele acestei activi
tăți instructiv-educative, la 
numai 2—3 luni de la de
clanșarea ei. S-ar putea 
totuși releva un șir de pri- 

. me rezultate pozitive. Soco
tim insă mai folositor să 
semnalăm unele din nea
junsurile nerezolvate încă, 
unele probleme care își aș
teaptă soluționarea mai a- 
decvâtă.

Un prim popas la liceul 
„M. Eminescu" din Cluj. 
Cu concursul fabricii de 
tricotaje „Someșul", aici a 
fost amenajat un atelier de 
tricotat dotat cu utilajele 
necesare. „Amenajat" este 
un fel de a spune, pentru 
că utilajele respective 
au produs pină acum nu
mai... bătaie de cap condu
cerii școlii și... pierdere de 
timp elevilor. Motivul: tri- 
cotezele 
au ace 
ducerea 
darnic la 
întreprinderii pentru a 
ajutată la punerea în func
țiune a mașinilor. Aceasta 
nu numai că a fost prea 
puțin receptivă la cerințele 
îndreptățite ale școlii, dar, 
inițial, a cerut chiar ca 
școala' să plătească chirie 
pentru respectivele utilaje... 
bune de dat la fier vechi.

„Nici noi n-am găsit în
țelegere la întreprinderea 
care ne patronează 
spune prof. Iosif 
director adjunct la 
generală nr. 1 din 
oraș. La începutul 
școlar, conducerea 
„Triumf" s-a arătat gata 
să ne ajute ; am încheiat 
și o convenție prin care în
treprinderea se obliga să 
înzestreze atelierul de lăcă
tușerie și cel de tîmplărie 
cu scule, cu o mașină de 
găurit și un polizor. La rîn- 
dul. ei, școala s-a angajat 
să lt/creze pentru fabrică 
unele produse ce-i erau de 
folosință (grătare din lemn).. 
Cu toate insistențele noas
tră', conducerea fabricii nu 
și-a onorat nici pină acum 
obligațiile, iar noi n-am 
putut lucra cu elevii obiec
tele promise".

Din păcate, exemplele ci
tate nu sînt singulare. Tn- 
tr-o serie de școli din ju
dețul Ialomița și din alte 
părți, entuziasmul inițial cu 
care s-a pornit la organi
zarea atelierelor-școală pare 
că s-a stins pe drum, anga
jamentele consemnate în " 
..minutele" încheiate între 
școli și întreprinderi au ră
mas. pînă acum, numai pe 
hîrtie. Tot astfel, unele a- 
teliere-școală din București, 
la amenajarea cărora s-a 
lucrat sîrguincios și opera
tiv în zilele premergătoare 
deschiderii școlilor, se află 
și acum, spre încheierea tri
mestrului, tot în stadiul de 
„organizare".

Asemenea atitudini 
notă o 
greșită 
ducativ 
șezat la 
activității productive a ele
vilor. Legarea învățămîntu-

luî de practică, de viață, 
pregătirea și educarea ele
vilor prin muncă și pentru 
muncă nu este o sarcină de 
moment, ocazională a șco
lii, așa cum se consideră 
pe alocuri, ci un ob-'ectiv 
fundamental, permanent, 
derivat organic din princi
piile -de bază ale programu
lui educării comuniste 
întregului popor adoptat 
recenta plenară a C.C. 
P.C.R. Cu alte cuvinte,
țel educativ pentru înfăp
tuirea căruța școala. în 
strînsă colaborare cu uni
tățile productive sînt obli
gate. să acționeze perma
nent, ferm și perseverent.

Dar organizarea propriu- 
zisă a ateiierului-școală

a 
de 
al 

un

sînt defecte, nu 
și arcuri. Con- 
școlii a bătut za- 

ușa conducerii 
fi

— ne 
Kasay, 
Școala 
același 
anului 

fabricii

de- 
ințelegere profund 
a principiului e- 
care a fost a- 
baza organizării

noastre vor 
amenajări 
nu peste 
nevoie de 

mecanici 
minuiască

cooperativei 
începe lucrări de 
pentru irigații ; 
mult timp va fi 
mo.topompiști, de 
agricoli care să
și să întrețină instalațiile 
de aspersiune. Spre ase
menea deprinderi și mese
rii ar trebui să fie îndru
mați prin atelierele-școală 
elevii de la noi.

Interlocutorul nostru are 
dreptate. Este adevărat că 
pentru Bărăgan legarea 
invățămîntului de practică, 
de producție este sinonimă 
cu orientarea elevilor, in 
primul rind, spre munca 
din agricultură. Să nu ui
tăm însă că agricultura se 
practică acum Iți 
mai înalte ale 
profesionale, că 
este lucrat astăzi 
parte mecanizat, că se 
menajează sisteme de 
gații, iar în sectorul ....
tehnic mecanizarea cîștigă 
necontenit teren. De aceea, 
pregătirea profesională a 
noilor promoții de absol
venți ai școlii generale de 
la sate trebuie să țină mai

cote tot 
pregătirii 
pămintul 
în mare

a- 
iri- 

zoo-

• CÎND „AJUTORUL" ÎNTREPRINDERII SE 
REDUCE LA UTILAJE... DE FIER VECHI • 0 
ACTIVITATE CE SE ORGANIZEAZĂ DUPĂ 
PRINCIPIUL LUI „PERPETUUM MOBILE"
• DE LA PIȘCOTURI LA REMAIEREA CIORA
PILOR • ÎN AȘTEPTAREA UNOR REGLE

MENTĂRI PRECISE

constituie numai primul 
pas în activitatea complexă 
de educare a elevilor în 
spiritul muncii. Totul este 
ca aceste ateliere să fie 
concepute ca centre ale u- 
ilei activități profesionale 
vii, efective — și nu consi
deri ndu-se crearea lor ca un 
scop îh sine, îndeplinirea ri
nei sarcini oarecare, cum 
par să aprecieze unele con
duceri de școli și întreprin
deri. Așa, bunăoară, la 
Școala generală din Andră- 
șești. județul Ialomița, dună 
multe tergiversări s-a înfi
ripat un atelier, s-au pro
curat scule și cu aceasta 
activitatea s-a închetat. „O 
să.-i punem pe copii să 
facă niște obiecte (cutii. 
de scrisori, fărașe etc.), ca: 
să aibă și ei o preocupare 
în orele de lucrări 
tice“ — a replicat 
Gheorghe Frunză, 
torul școlii, la 
tențele noastre de
care sînt . planurile 
lucru cu elevii în 
atelier. Tot astfel, la Școala 
generală din Lehliu-sat, la 
numai 6 km de atelierul 
interșcolar 
ateliere 
canică 
rie și 
băieți ;
și broderie 
elevii își „ocupă1 
lucrări practice 
nînd... coșuri de răchită.

— Ce folos educativ pot 
avea asemenea' activități ?

— Folosul unor aseme
nea lucrări este practic 
foarte redus — consideră 
tov. Marin Nuțu, secretarul 
Comitetului comunal de 
partid Lehliu-sat. Cel puțin 
in raport cu Cerințele de 
la noi. Ca să dau numai un 
exemplu : pe terenurile

prac- 
prof. 

direc- 
insis- 
a afla 

de
acest

(care, cuprinde 
de lăcătușerie. me- 
agricolă, tinichige- 
timplărie — pentru 
croitorie, tricotaje 

pentru fete), 
i“ orele de 

confecțio-

strins pasul cu exigențele 
impuse de 
agriculturii.

Dar constatarea consem
nată în rîndurile anterioa
re impune în atenție o 
problemă de ordin mai ge
neral. Examinind lista ate
lierelor-școală organizate 
pină acum în Capitală și 
în alte orașe se constat® 
într-adevăr o mare varie
tate de profiluri, fapt po
zitiv și în concordan- 

cerințele econo- 
des- 

tehnica 
modernă, cu aptitudinile și 
interesul elevilor înșiși. Este 
bine, de asemenea, că în 
activitățile practice-pro
ductive se urmărește va
lorificarea mai deplină a 
aptitudinilor elevilor, prin 
orientarea profesională di
ferită a fetelor și băieților. 
Nu întotdeauna se ține sea
ma însă și de pregătirea 
de cultură generală a elevi-, 
lor din licee, de faptul că 
volumul de cunoștințe pe 
care-1 vor dobîndi în 4 ani 
de studiu liceal le poate 
permite să pornească la 
descifrarea unor meserii 
de mai înaltă tehnicitate. 
Din acest punct de vedere 
este discutabilă, de exem
plu, inițiativa unor licee de 
cultură generală din Bucu
rești de a organiza pentru 
eleve ateliere de ciorapi 
(mai exact de remaiat și 
remediat defecte de tri
cotaj), de artizanat, de me
naj mărunt, ca „produce
rea" de pișcoturi etc., în
deletniciri care ar fi mai 
potrivite pentru elevele 
din clasele terminale ale 
școlii generale de 10 ani. 
După cum însușirea dac- 
tilografiei și stenodactilo-

modernizarea

Și ță cu 
miei, cu posibilitățile 
chi se de știința și

grafiei ar fi mai potrivită 
elevilor de liceu decît 
celoi din școlile gene
rale, între altele și pentru 
faptul că angajarea în 
muncă ca dactilograf sau 
stenodactilograf presupu
ne pe lîngă practicarea 
îndeletnicirilor respective 
și studii liceale. Nemai- 
vorbind de faptul că școala 
de specializare in profesiile 
amintite este post-liceală 
și nu post-generală.

în cele mai multe ca
zuri, „explicația" unei op
țiuni întîmplătoare denotă, 
de fapt, preocuparea for
mală a colectivelor școlilor 
respective pentru aflarea 
unor căi mai rodnice de co
laborare cu producția, a- 
doptarea unor soluții mai 
comode, ce nu presupun 
prea multă bătaie de cap, 
spirit de inițiativă, pentru 
rezolvarea unei sarcini e- 
ducative majore. Nu-i mai 
puțin adevărat că unele 
dintre aceste școli nici nu 
primesc un sprijin susținut 
clin' partea inspectoratelor 
școlare, a organelor locale 
de partid. în București, ea 
și. în județele amintite, se 
observă cu ușurință pe 
de o parte atenția deosebită 
cu care sînt înconjurate u- 
nele ateliere-școală (ținta 
„inspecțiilor", vizitelor și 
prilejurilor de populariza
re) și pe de altă parte si
tuația de „cenușărese" a 
celorlalte, lăsate să se 
descurce cum pot, dar căro
ra — în schimb — li se cer 
cu insistență rapoarte asu
pra „producției" concrete 
realizate. în goana după 
„realizări de producție", se 
uită adesea și faptul că pen
tru a depune o muncă utilă 
este nevoie de o perioadă 
de învățătură, de formare 
a deprinderilor necesare de 
muncă, se uită, de fapt, 
că scopul principal al unor 
asemenea forme de lucru 
cu. elevii este acela educa
tiv. de dezvoltare a • inte
resului și dragostei de 
muncă, a unei atitudini 
conștiente și responsabile 
față de îndatoririle sociale 
ale viitorilor cetățeni.

Ca și cu alte prilejuri, 
cînd am discutat despre ac
tivitatea atelierelor-școală, 
cadrele didactice. specia
liștii din ■ întreprinderi 
ne-au semnalat unele pro
bleme care-și așteaptă 
încă rezolvarea — elabo
rarea unor proiecte-tip pen
tru construcția și dotarea 
noilor ateliere-școală. sta
bilirea unor modalități le
gale de procurare a mate
riei prime pentru producția 
elevilor, îmbunătățirea pro
gramelor școlare în sensul 
unei mai adecvate coordo
nări a pregătirii teoretice 
și practice etc — și care 
presupun o intervenție mai 
operativă din partea Mi
nisterului Tnvățămintului și 
a altor foruri centrale in
teresate.

Cele relatate in ringu
rile de față . subliniază 
încă o dată necesitatea de 
a se întreprinde măsuri 
susținute, ferme pentru . a 
împiedica lunecarea spre 
formalism în rezolvarea 
unei mari sarcini educa
tive : aceea de a forma 
prin muncă. în atelierele- 
școală. deprinderi produc
tive, de a sădi in conștiința 
copiilor stima și dragostea 
de muncă.

Florica DINULESCU 
Alex. MUREȘAN 
Lucian CIUBOTARII
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Un neînfricat luptător 
pentru înfăptuirea idealurilor 

clasei noastre muncitoare
în galeria militanților revoluțio

nari. ai clasei noastre muncitoare 
figura comunistului Gheorghe M. 
Vasilescu și-a ocupat de mult un loc 
de frunte. Personalitate complexă, 
organizator, propagandist și publi
cist de talent, Gheorghe M. Vasi
lescu a lăsat asupra contemporanilor 
săi, a tovarășilor de idei și chiar a 
adversarilor politici, o puternică im
presie. în. scurta sa existență el și-a 
pus intreaga energie și capacitate în 
slujba răspîndirii ideilor socialismului 
științific, a apropierii ceasului izbîn- 
zii clasei muncitoare. A înfruntat duș
manul de clasă cu bărbăție și curaj 
în orice împrejurare ; a primit cu 
aceeaș.i răspundere și sarcinile de 
importanță deosebită și pe. cele mă
runte, crezul său fiind că în fiecare 
zi trebuie să facă 
ceva util clasei 
muncitoare, tutu
ror celor cărora 
orînduirea bur
gheză le lua to
tul și nu le dădea 
nimic.

S-a născut la 1 
decembrie 1891, la 
Călărași, într-o 
familie nevoiașă. 
Deși era înzestrat 
cu o sclipitoare 
inteligență și nu
trea o mare sete 
de învățătură, a 
•trebuit să între
rupă . școala pentru a-și putea ajuta 
familia împovărată de nevoi. în acea 
lume plină de lipsuri și privațiuni, o 
rază de lumină și speranță i-au a- 
dus primele contacte cu presa și li
teratura socialistă a timpului. Citește 
cu nesaț despre viața muncitorilor, 
a celor mulți și exploatați. încadrat 
foarte de timpuriu în mănunchiul de 
socialiști din orașul natal, Gh. M. 
Vasilescu se numără printre organi
zatorii și conducătorii sindicatului 
local, iar din 1913, cînd se mută la 
București, desfășoară aci o tot mai 
amplă activitate organizatorică și 
publicistică. Cu aceeași pasiune și 
dăruire .îl găsim făcînd propagandă 
socialistă și in timpul primului război 
mondial în Moldova.

în anii 1918—1921, acționînd în cu
rentul de stînga, revoluționar, ce se 
manifesta pregnant în partidul so
cialist, Gh. M. Vasilescu, in calitate 
de conducător al Editurii socialiste 
din București, s-a îngrijit de publi
carea unor lucrări ale clasicilor so
cialismului științific, ale unor mili- 
tanți de frunte ai mișcării mun
citorești . internaționale, remareîn- 
du-se și ca un strălucit și incisiv 
condeier al presei proletare. Articole
le sale despre necesitatea creării par
tidului de tip nou, cu adevărat re
voluționar, al clasei muncitoare din 
România s-au înscris ca importante 
contribuții la procesul de clarificare 
ideologică din, mișcarea muncito- 

; fească, Ia ■ ptegatirea congresului 
' care a h'otărît transformarea partidu

lui socialist in partid comunist.
în această perioadă de furtunos 

avînt revoluționar, Gh. M. Vasilescu, 
Vasia, cum îi spuneau muncitorii, 
este în permanență prezent la con
ferințe și adunări de partid, precum 
și la numeroase întruniri muncito
rești din București, Galați, Brăila, 
Piatra Neamț, unde își exprimă cu 
înflăcărare adeziunea la crearea 
P.C.R. Siguranța și poliția sînt. me
reu pe urmele sale. Este arestat'd’.toă 
eroicele lupte din 13 decembrie 1918
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și eliberat după un timp, apoi e din 
nou arestat în martie 1921, ceea _ ce 
îl împiedică, să participe la istoricul 
Congres de constituire a P.C.R., în
trunit la 8 mai. Deținut timp de un 
an și jumătate la Jilava, Gh. M. Va
silescu a fost și el implicat in pro
cesul din Dealul Spirii, de la bara 
căruia a ținut să afirme cu mîndrie : 
„Nu-mi pare rău că voi fi condam
nat, îmi pare însă rău că n-am lu
crat mai mult pentru partidul co
munist".

Eliberat, în urma amnistiei din iu
nie 1922, Gh. M. Vasilescu iși re
începe cu pasiune activitatea în rîn
durile tînărului partid comunist. în 
conducerea secțiunii București a par
tidului. în coloanele organului central 
de presă al P.C.R., „Socialismul", in 

sindicate demască 
cu virulență po
litica antipopu
lară a guvernului 
liberal, exploa
tarea crîncenă la 
care erau supuse 
masele munci
toare. El militea
ză activ pentru 
consolidarea rin- 
durilor partidu
lui comunist, pen
tru strîngerea le
găturilor saie cu 
masele, pentru 
menținerea uni
tății sindțj^lo> 

pentru ample acțiuni în front hait 
ale proletariatului din România îm
potriva ofensivei patronale. Delegat 
la Congresul al Ill-lea al P.C.R., 
Gh. M. Vasilescu a fost ales în co
misia de control de rezervă a, par
tidului și ca secretar al secției ro
mâne a Ajutorului roșu, care s-a 
creat cu acest prilej.

După 1925, Gh. M. Vasilescu a pri
mit sarcina să-și desfășoare activita
tea revoluționară în cadrul legal, in 
sindicatele unitare și în Ajutorul 
roșu. Sindicatele unitare, organi
zarea luptelor zilnice muncitorești, 
dar mai ales . ziarul „Viața munci
toare”, organul de presă al aces
tora, în a cărui redacție îndeplinea 
un rol de conducere, vor deveni prin
cipalele tărîmuri de afirmare a pu
ternicei sale personalități de activist 
și ziarist comunist. Prin presă, ca și 
prin neobosita sa activitate practică 
el a militat pentru realizarea uni
tății de luptă a clasei muncitoare, 
a demascat asuprirea antimuncito- 
rească și antipopulară, regimul de 
exterminare din temnițe și închisori, 
la care erau supuși cei mai buni fii 
ai poporului român.

Printr-un exemplar spirit de sacri
ficiu, deși boala contractată în închi
sori îi măcina forțele, Gh. M. Vasi
lescu a fost activ în frontul de luptă 
al proletariatului român pină în ul
tima clipă a vieții sale, întrerupte 
brusc, la .18 martie 1929.

Exemplul său. ca■și al altor zeci și 
sute de militănți revoluționari care 
și-au jertfit libertatea și viața pen
tru cauza clasei muncitoare, ne stă 
și azi drept pildă luminoasă in 
eforturile pentru îndeplinirea măre
țelor sarcini ale făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate in pa
tria noastră.

M. C. STANESCU 
cercetător principal la Institutul 
de studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

Literatura sociologică românească 
s-a îmbogățit recent cu o nouă lu
crare: Cercetări sociologice, 1938— 
1971. semnată de prof. univ. Miron 
Constantinescu. apărută în Editura 
Academiei. Volumul înmănun
chează cercetări de teren, studii 
teoretice și de metodologie, articole 
privind raportul sociologiei cu cele
lalte științe sociale publicate în vo
lume și reviste de specialitate sau 
prezentate la diferite sesiuni, sim
pozioane, congrese.

Formată din materiale aparent 
disparate, lucrarea dezvăluie to
tuși o structură și o logică internă 
care permit cititorului să înțeleagă 
•mai bine istoria sociologiei româ
nești, direcțiile ei fundamentale și 
aria de probleme cuprinse în 
cimpu! său de activitate.

Ideea fundamentală care se des
prinde și se conturează tot mai 
clar și mai consistent după par
curgerea lucrării este aceea a per
manenței sociologiei noastre ro
mânești, ale cărei. . începuturi se 
leagă de activitatea lui C. Dobro- 
geanu-Gherea și lonescu Rion. Car
tea aduce in fața cititorilor un 
material ce atestă că sociologia 
marxistă a ființat și .s-a afirmat și 
în cei mai grei ani ai ilegalității, a 
dus o luptă permanentă împotriva 
idealismului, a tuturor teoriilor și 
curentelor de idei reacționare, do- 
bindind în știința românească un 
loc important.

Chiar atunci cînd curentele reac
ționare au cunoscut o evoluție as
cendentă, încurajate de cercurile 
politice de dreapta burgheze și mo
șierești, în sociologia românească 
s-au afirmat spirite științifice obiec
tive, figuri democratice. — punc
tele de virf ale cercetării sociolo
gice in acest ansamblu datorîndu-se 
sociologilor marxiști. Intre ei și alți 
reprezentanți ai gindirii sociologice 
românești cu o orientare democra
tică s-a realizat, în unele momen
te grele pentru poporul nostru, un 
front comun împotriva hitlerismu- 
lui și a ideologiei gardiste.

Studiile din prima parte a lu
crării abordează o serie de aspecte 
pline de interes privind structura 
unităților sociale, proprie oriridui-

rii capitaliste, conflictele din ca
drul acestora, transformările canti
tative și deplasările calitative care 
aveau loc în masa țărănimii, însem
nătatea lor pentru evoluția viitoare 
a societății. încă de la primele sale 
cercetări de teren, semnatarul vo
lumului de față pornește de la teza 
teoretică marxist-leninistă potrivit 
căreia „esențialul în studiul acestor 
unități sociale este să stabilim, să 
discernem din nenumăratele și

deși în condițiile anilor de dictatu
ră militară-fascistă era foarte ris
cant, să le explice pină la ultime
le lor concluzii. Astfel, în fiecare 
dintre cercetările publicate pină in 
anul 1944 („Procesul de sărăcire în 
Oarja— Argeș", „Bogății din Dîm
bovița (1939)“, „Sepreuș. un sat de 
agricultori din șesul Tisei", „Cor- 
bești (comuna Pietriș, județul A- 
rad)“. „Cercetări sociologice des
pre exodul rural in România in pe-

Partea a doua și a treia a lucră
rii de față — ca și lucrarea „In
troducere în sociologie", apărută 
anul acesta — ne dezvăluie preocu
pări constante din partea autoru
lui pentru studierea și elucidarea 
unor importante probleme teo
retice și practice
le ale științei 
diile relevă în 
bil continuitatea 
se întinde de la investigarea și cer-

probleme
! fundamenta- 

sociologiei. Stu- 
mod incontesta- 
activității care

note de lectură • note de lectură

Miron CONSTANTINESCU

complicatele forme pe care le 
creează neîncetat realitatea socială, 
care sînt cele ce apun, trec și care 
sînt caracteristice pentru noua înfă
țișare a lucrurilor".

Ideea exprimă un punct de ve
dere — ce are să devină coordona
tă fundamentală a activității so
ciologului — conform căruia preci
zarea prealabilă a ipotezei teoreti
ce care să călăuzească investigația, 
a conceptelor și categoriilor epis
temologice folosite este de natură 
să asigure cercetării empirice suc
cesul și valoarea cuvenite. în lu
mina unei astfel de cerințe, 
autorul studiilor, pe atunci tînăr 
cercetător, constant in concepția sa 
sociologică dialectică materialistă, 
va investiga și va analizg da
tele și faptele oferite de realități
le sociale românești și nu va ezita.

rioada 1937—1939"), autorul dezvă
luie cauzele reale ale stării de mi
zerie ■ ce domnea în satele țării 
noastre : „Insuficiența mijloacelor 
de trai a majorității țărănimii și 
exploatarea moșierească sau capi
talistă" (p. 47).

„Credem, bazați pe nenumărate 
date — sublinia el în concluzie — 
că sistemul actual de produc
ție împiedică dezvoltarea progresi
vă a agriculturii și provoacă crize 
agrare. Marea problemă este aceea 
a dotării țăranilor, a micilor pro
ducători agricoli sau a celor lipsiți 
de pămînt. cu pămintul și inventa
rul agricol necesar", (p. 55).

O parte a acestor studii au apă
rut în anii cei mai grei, trecînd 
prin furcile caudine ale cenzurii 
militare.

cetarea procesului de pauperizare a 
țărănimii în condițiile regimului 
burghezo-moșieresc, pină la noile 
procese de restructurare și dezvol
tare socială apărute in anii con
strucției socialiste. In centrul stu
diilor se află probleme majore, 
cum ar fi structura de clasă 
a societății românești, schimbă
rile pe care le-a cunoscut și le cu
noaște aceasta ca urmare a proce
sului de urbanizare, a mutațiilor 
petrecute în rindul clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, 
integrarea socială a tineretului etc.

Penultimele părți ale lucrării cu
prind studiile și comunicările pri
vind metodele și tehnicile sociolo
giei, raporturile ei cu celelalte știin
țe despre societate. Stabilirea meto
delor și tehnicilor celor mai 
adecvate, în funcție de gradul de

complexitate a faptelor, fenomene
lor și proceselor sociale ce trebuie 
cercetate, ca și de condițiile de loc, 
timp și sistem de referință, repre
zintă. în concepția autorului, una 
din cerințele metodologice funda
mentale ale realizării unor lucrări 
valoroase sub aspect științific.

Lucrarea evidențiază, ca o notă 
caracteristică activității autorului 
unitatea armonioasă dintre diferite
le laturi ale cercetării sociologice 
— teoretic, empiric, metodolo
gic, istoric. Sociologia se pre
zintă astfel ca o știință în care teo
ria, epistemologia, metodologia sînt 
o generalizare nemijlocită a activi
tății de investigare și cercetare a 
realităților noastre socialiste, în 
strînsă legătură cu trecutul lor isto
ric. Numai în felul acesta cercetă
torul poate pătrunde pină la ra
porturile lăuntrice fundamentale 
dintre fenomenele și procesele so,-, 
ciale și descoperi, din multitudinea 
variabilelor și a formelor lor noi 
apărute, acele raporturi . esențiale 
și constante pe baza cărora șe poate 
merge mai departe la formularea 
legilor de dezvoltare a societății.

Ca știință a relațiilor sociale, a 
totalității și ansamblului acestor 
relații, a structurilor și proceselor 
ce se dezvoltă în societate, sociolo
gia îndeplinește nu numai funcțiile 
expozitivă, explicativă, de analiză 
critică, dar și. mai ales, funcția 
prospectivă prin care oferă noi po
sibilități pentru fundamentarea 
științifică in elaborarea . deciziilor 
politice, pentru direcționarea acțiu
nilor practice. înspre afirmarea 
acestei funcții- deosebit de actuale 
și utile a sociologiei își concen
trează atenția autorul, mai ales in 
studiile dedicate cercetării realități
lor noastre socialiste. Prin asimila
rea și integrarea ei. demonstrează 
autorul, sociologia marxistă con
temporană își va spori considerabil 
rolul său de instrument de cunoaș
tere și transformare a realității so
ciale.

Dr. Mircea MÂCIU
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cinema t
• Avînt : CAPITOL — 10; 12: 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Frații : LUMINA — 9,30—19,30 
în continuare.
e 12 oameni furioși : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 3896); 20,15 (seria de bilete —
3900), LUCEAFĂRUL — 9.30; 11,45; 
13,45; 15,45; 18,15; 20,30, BUCU
REȘTI — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21,15.
• Așteptarea : CRÎNGAȘI — 15,30: 
18, 20,15.
• Nu te întoarce : CENTRAL — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, LIRA
— 15,30; 38; 20,15.
« Anna celor o mie de zile : SCA
LA — 9,30: 13; 16,30; 20, FESTIVAL
— 9,30; 12,45; 16; 19,30, FAVORIT
— 9,30; 12,30; 16,30; 19,30, FERO
VIAR — 9,30; 13; 16,30; 20.
• Spartacus (pe ecran panoramic, 
două serii) : PATRIA — 10; 16; 20.
• Mihail Strogoff : MELODIA -
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
GLORIA — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, 
MODERN - 9; 11,15; 13,30; 16:
18,15; 20,30.
• Poveștile piticului Bimbo — 9— 
17 în continuare, Program de scurt- 
metraje românești în premieră — 
18,45—20,15 în continuare : TIM
PURI NOI.
• Oliver : EXCELSIOR — 9,30;
12,30; 16,30; 19,30, FLAMURA — 9; 
12; 16; 19,30.
• Brigada diverse în alertă : LA> 
ROMET — 15,30; 17,30; 19,30.
• Castanele sînt bune : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 
20.45, VOLGA — 18,15; 20,30.
• Dacii : VOLGA - 9; 15.
• Vis de dragoste : GRIVIȚA — 
9; 12,15; 16; 19,30.
• Marele premiu : AURORA — 9; 
12; 16; 19,15, TOMIS — 9; 12 30; 16: 
19,30.
• Nopți albe — 10; 12; 14,15, Legea 
ospitalității — 16,30; 18,45; 21 î CI
NEMATECA (sala Union).
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Saltul : DOINA — 11,30: 13,45: 
16; 18,15; 20,30.
• Aeroportul : GIULEȘTI — 
15,30; 19
• Subteranul : VIITORUL — 9; 15. 
e Scoate-ți pălăria cînd săruți : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Romanticii : VIITORUL — 18; 
20.
tt Tunelul : MIORIȚA — 9; 15.
• Floarea de cactus : MIORIȚA — 
17,30; 20.
• Motodrama : MOȘILOR — 15,30; 
17,45; 20.
• Frații : ARTA — 9; 15.
• Steaua de tinichea : BUZEȘTI
— 18; 20,15, ARTA — 18; 20.15.
• Timpul berzelor ; RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
• Ritmuri spaniole : PACEA — 
15.45; 18- 20. ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE - 15,30; 17,45; 20.
• Vinovatul este în casă : POPU
LAR — 15,30: 18; 20.15.
• Columna : UNIREA — 9; 15.
• N-arh cîntat niciodată pentru 
tata : BUCEGI - 15,45; 18; 20.15.• O floare șf doi grădinari : UNI 
REA — 19.
• După vulpe : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.

• Opera Română : Rigoletto — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — premieră — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
20; (sala Studio) : Travesti — 20.
• Teatrul de comedie • Nicnic 
- 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu") : Ziariștii — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Transplan
tarea inimii necunoscute — 20.
O Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : Sus pe acoperiș... 
în

L. *
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sac — 20.
Teatrul Mic : Baltagul — 19,30.
Teatrul Giulești : Freddy

19,30.
Teatrul ,,Ion Creangă" : Pi-

nocchio — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Ali- 
gru — 15; 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Varietăți non
stop — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) • Vox Boema — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Concert de muzică 
populară românească — 19,30.
• Circul Globus : Parada rîsului 
— 19,30.

t
18,00 Căminul.
18.40 Album coral. Înregistrare 

realizată de corul Filarmo
nicii de stat „Oltenia" din 
Craiova cu prilejul recentu
lui concert susținut la Ate
neul Român.

18,55 Arta plastică. Anuala de 
grafică, Galați 1971.

19,10 Tragerea Loto.
19.20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici. Lolek și Bolek 
în vacanță — „Luna Park".

19,30 Telejurnalul de seară.
20,15 Avanpremieră.
20.20 Film artistic : „Drumul dem

nității". Regia : Fritz Lang. 
În rolurile principale : Glenn 
Ford, Gloria Grahame și Lee 
Marvin. Prezintă Silvian Io- 
sifescu.

21.50 Selecțiuni din noua versiune 
scenică a operetei „Plutașul 
de pe Bistrița" de Filaret 
Barbu. în distribuție : Lucia 
Roic, Daniela Voicu, Tamara 
Buciuceanu, Dorin Teodores- 
cu, Virgil Bojescu, Nicolae 
Ionescu-Dodo, Tiberiu Simio- 
nescu.

22.20 Contraste în lumea capita
lului.

22 35 Telejurnalul de noapte.
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PLENARA COMUNĂ

A C. C. AL U. T. C.
Șl A CONSILIULUI U. A. S. R.
Joi dimineață s-au deschis lucrările 

plenarei comune a Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului Comunist 
Șl a Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România, avînd la 
ordinea de zi : 1. Raport cu privire 
la activitatea politică și educativă 
desfășurată de Uniunea Tineretului 
Comunist și sarcinile ce îi revin în 
lumina Programului de educație so
cialistă adoptat de Plenara Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român din 3—5 noiembrie 1971. 
Dezbaterea și adoptarea planului de 
măsuri privind îmbunătățirea muncii 
de educație comunistă a tineretului. 
2. Hotărîrea cu privire la aniversarea 
semicentenarului creării Uniunii Ti
neretului Comunist.

Da lucrările plenarei participă to
varășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.

Iau parte, de asemenea, ca invitați, 
membri ai conducerilor organizațiilor 
de masă și obștești, ministerelor și in
stituțiilor centrale, primii secretari și 
secretarii cu problemele de propa
gandă și cultură de la comitetele ju
dețene ale U.T.C., adjuncții șefilor 
secțiilor C.C. al U.T.C., cadre din 
conducerile publicațiilor pentru tine
ret

în raportul prezentat la plenară, 
tovarășul MARȚIAN DAN, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., după ce a 
subliniat adeziunea largă a întregului 
tineret la programul de educație so
cialistă a maselor adoptat de partid, a 

: Fizionomia politică înaintată a 
tineretului este un produs firesc al 
însăși dezvoltării societății noastre, 
al uriașei activități politice și educa
tive desfășurate de partid în rîndul 
maselor, al contribuției crescute pe 
care o aduc în această operă Uniunea 
Tineretului Comunist, ceilalți factori 
educaționali. Reamintind această 
realitate pregnantă, se impune tot
odată ca, din perspectiva deschisă de 
recentele documente de partid, să 
analizăm și să eliminăm neajunsuri
le care se mențin în munca politico- 
educativă desfășurată de organele și 
organizațiile U.T.C., să abordăm fe
nomenele negative ce se manifestă în 
viața și activitatea unor tineri;

După cum se știe, a subliniat vor
bitorul, îndeosebi după Congresul al 
X-lea al partidului, C.C. al U.T.C. a 
luat măsuri în vederea îmbunătățirii 
muncii' de propagandă și politice de 
masă, diversificării și adaptării for
melor acesteia la cerințele diferitelor 
categorii de tineri. O privire retro
spectivă vădește însă că, în practica 
muncii Uniunii Tineretului Comunist, 
a fost neglijată și subapreciată pre
gătirea politică și ideologică â tine
retului.

în mod deosebit trebuie subliniat 
că în ultimii ani, în multe organi
zații s-a neglijat munca politică de 
la om la om, de convingere și mo
bilizare a fiecărui tînăr la realizarea 
sarcinilor aflate în fața colectivului 
respectiv. O seamă de ■ aspecte con
crete legate. ;^ei;acțiyjtațpti; cpțidiană 
a tinerilor din unitățile, productive, 
din școli și facultăți au ieșit din sfera 
de preocupări a multor organizații 
U.T.C., ceea ce a diminuat forța lor 
educativă și . a contribuit la menți
nerea unor atitudini necorespunză
toare față de muncă și pregătire, a 
unor serioase neajunsuri în starea 
disciplinară a multor tineri.

Răspunderi directe pentru neajun
surile existente revin Comitetului 
Central al U.T.C., Biroului și Secre
tariatului C.C. al U.T.C., Comitetului 
Executiv al U.A.S.R., care nu au dat 
dovadă de consecvență în înfăptuirea 
hotărîrilor și programelor lor, au ela
borat recomandări, tematici și bi
bliografii pentru desfășurarea diver
selor forme ale pregătirii politico- 
îdeologice, fără să se ocupe însă, în 
măsura necesară, de conținutul și 
eficacitatea acestor forme, de spri
jinirea, îndrumarea și controlul ac
tivității organelor și organizațiilor 
U.T.C. întreaga activitate de pregă
tire și educare politică â tineretului 
va trebui să fie mult mai strîns le
gată de realități, de viața și preocu
pările colectivelor de tineri, făcîn- 
du-se eforturi susținute în vederea 
înlăturării practicilor de tratare ab
stractă a problemelor, abordărilor 
vagi, generale, stereotipe și formale, 
lipsite de ecou și influență în con
știința și comportarea tinerilor.

Manifestarea deplină a rolului 
principal ce revine tineretului mun
citoresc în cadrul Uniunii Tineretu
lui Comunist cere să se acorde o 
atenție deosebită consolidării politi- 
co-organizatorice a organizațiilor din 
întreprinderi. în acest scop, în acti
vitatea organelor U.T.C. pe prim plan 
se vor situa preocupările pentru cu
noașterea și rezolvarea problemelor 
tinerilor muncitori, ale recrutării și 
Integrării în muncă a unor noi con
tingente de tineri, ale calificării și 
perfecționării profesionale, ale dez
voltării conștiinței lor socialiste. 
Prin întreaga activitate politico-edu- 
cativă, organizațiile U.T.C. vor ac
ționa permanent în rîndul tinerilor 
muncitori în vederea cultivării res
pectului față de tradițiile de muncă 
și de luptă ale clasei muncitoare, a 
hotărîrii de a prelua și continua 
aceste tradiții, de a-și însuși trăsă
turile omului înaintat. Educarea prin 
muncă și pentru muncă trebuie să 
constituie de altfel un element defi
nitoriu, un obiectiv esențial al în
tregii activități politico-educative 
desfășurate de către organizațiile 
U.T.C. în rîndul tuturor categoriilor 
de tineri.

Referindu-se la munca organiza
țiilor U.T.C. din unitățile economice 
din agricultură, vorbitorul a arătat

că și în acest domeniu sînt nume
roase deficiențe, sfera activităților 
inițiate fiind încă restrînsă. în multe 
cooperative agricole, organizațiile 
U.T.C. nu se manifestă ca o adevărată 
forță politică în educarea tinerilor 
cooperatori; în unele locuri, existența 
acestora este doar de natură scriptică. 

Organizațiile U.T.C. din cooperati
vele agricole de producție trebuie 
să-și intensifice activitatea educati
vă în vederea dezvoltării spiritului 
de muncă • in comun, să urmărească 
participarea activă a tinerilor la 
muncă, modul în care își îndeplinesc 
sarcinile profesionale. Totodată, se 
impune intensificarea eforturilor co
mitetelor comunale în vederea antre
nării tuturor tinerilor de la sate la 
înfăptuirea programului național 
privind dezvoltarea zootehniei și a 
celui referitor la gospodărirea rațio
nală a resurselor de apă, extinderea 
lucrărilor de irigații, îndiguiri, de
secări și combaterea eroziunii solu
lui.

Serioase îmbunătățiri trebuie aduse 
preocupărilor organizațiilor Uniunii 
Tineretului Comunist și Uniunii Aso
ciațiilor Studențești pentru cultivarea 
spiritului de muncă și răspundere în 
rîndul elevilor și studenților.

O nouă amploare vor trebui să ca
pete acțiunile de muncă patriotică. 
Rezultatele meritorii obținute în ulti
mul timp în acest domeniu dovedesc 
capacitatea de mobilizare a organi
zațiilor U.T.C. șl, în egală măsură, 
entuziasmul cu care tinerii răspund 
la acțiunile temeinic organizate, cu 
reală finalitate educativă și econo
mică. Este necesar însă să depășim 
cu hotărîre orice practici de a de
clanșa activități nepregătite, cît și 
manifestările de dezinteres din par
tea unor factori ce sint chemați să 
ne sprijine pe plan organizatoric și 
tehnic, să înlăturăm deficiențele 
care aduc atingere sentimentului 
participării tinerilor la realizarea 
unei activități eu adevărat utile so
cietății.

Recentele hotărîri ale partidului 
indică în mod ferm, ca obiectiv esen
țial al muncii politico-educative, a- 
firmarea în viață a principiilor co
muniste, așezarea deplină a relațiilor 
din societatea noastră pe baza nor
melor eticii și echității socialiste.

în contrast cu atitudinea responsa
bilă a majorității tineretului, care 
muncește cu dăruire pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de partid, 
unii tineri manifestă tendințe indivi
dualiste, de căpătuială și arivism, în
clinații spre o viață ușoară. Prizo
nieri ai unei concepții înapoiate des
pre muncă și viață, aceștia caută să 
ocupe niște posturi „călduțe" în care, 
pe cît posibil, cu minimum de efor
turi să obțină venituri cît mai mari, 
iar alții, manifestînd repulsie față de 
muncă, devin — sub privirile îngă
duitoare și chiar cu sprijinul proprii
lor familii — adevărați paraziți so
ciali. Asemenea manifestări sînt in
compatibile cu esența societății noas
tre socialiste bazate pe hărnicie, 
muncă cinstită și echitate socială.

Desigur, astfel de concepții și men
talități își au originea și în caren
țele procesului educativ din familie, 
în neîmplinirile școlii în ceea ce pri
vește formarea la tineri a. unor idea
luri de viață conforme normelor și 
valorilor morale pe care le promo
vează socialismul. Trebuie ca organi
zațiile U.T.C. să creeze în rîndul ti
nerilor o opinie combativă față de 
tot ceea ce reprezintă concesie făcută 
modului de viață burghez, să acțio
neze hotărît împotriva oricăror abdi
cări de la condiția muncii.

Vofbitorul a subliniat în continuare 
necesitatea ca organizațiile U.T.C. să 
acționeze în mod stăruitor pentru 
combaterea influențelor mistice, pen
tru răspîndirea cunoștințelor științi
fice și formarea convingerilor mate
rialiste, a pozițiilor ateist-militante 
in rîndul tinerilor, să-și conjuge efor
turile cu factorii care au răspunderi 
în acest domeniu, atrăgînd, mai ales 
în mediul sătesc, cadrele didactice, 
alți intelectuali, brigăzi științifice stu
dențești în acțiunea de creștere a 
nivelului de cunoștințe, de formare 
a concepției înaintate despre lume și 
viață. Trebuie să crească sensibil 
preocupările pentru dezvoltarea in
teresului față de literatură și artă, 
pentru lectură, teatru și concerte, a' 
capacității de a înțelege și a dezbate 
problematica fenomenului cultural 
contemporan.

Așa cum au relevat dezbaterile din 
organizații — a spus vorbitorul în în
cheiere — programul partidului pri
vind educația socialistă a maselor 
constituie cadrul și orientarea de 
bază pentru activitatea noastră vii
toare, temeiul pe care trebuie să in
tervină o puternică activizare a mun
cii tuturor organelor și organizațiilor 
U.T.C., înlăturarea hotărîtă a lipsu
rilor care s-au manifestat, ridicarea 
întregii noastre munci la nivelul ma
rilor exigențe puse de partid în fața 
Uniunii Tineretului Comunist.

■Ar
Pe marginea raportului prezentat 

de tovarășul Marțian Dan, au luat 
cuvîntul tovarășii : Faur Viorel, 
Mihai Gica, Zamfir Gheorghe, Mi
ci ea Florin, Ciofu Doina, Stoica 
Constantin, Șerban Constantin Can- 
tacuzino, Tordk Francisc, Stoian Ni- 
culae, Voineag Constantin, Militaru 
Gheorghe, Stoica Aurel, Priceputu 
Dumitru, Reghini Ionel, Pavel Mir? 
cea, Mateuță Dumitru, Rab Ștefan, 
Niculescu Gheorghe, Aurite Traian, 
Vulturar Ion, Șandru Angela, Si- 
mion Alecu, Sasu Emilian.

Lucrările plenarei continuă.
(Agerpres)

CONSTITUIREA „CIURULUI U. N. I.C.E. F.“
Pe lingă cercurile prieteniei de la 

Palatul pionierilor din Capitală a fost 
constituit, joi, „Clubul U.N.I.C.E.F.". 
Este prima manifestare din suita de 
manifestări ce vor marca în țara 
noastră cea de-a 25-a aniversare a 
creării Fondului Națiunilor Unite 
pentru Copii.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
Virgiliu Radul'an, președintele Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor, președintele Consiliului na
țional român pentru U.N.I.GE.F., și 
prof. dr. Erwin Glaser, care au sub
liniat rolu) ce revine clubului în dez
voltarea relațiilor dintre copiii din 
țara noastră și copiii din întreaga 
lume, în spiritul Declarației cu pri
vire la promovarea in rîndurile ti
neretului a idealurilor de pace, res
pect reciproc și înțelegere între po
poare, adoptată la propunerea țării 
noastre de sesiunea Adunării Gene
rale a O.N.U. din 1965.

Directorul Centrului de informare 
al O.N.U. la București, Sayed Abbas 
Chedid, a urat succes membrilor clu
bului în activitatea pe care o vor 
desfășura.

Președinte de onoare al „Clubului 
U.N.I.C.E.F." a fost ales tovarășul 
Virgiliu Radulian,

A APĂRUT NR. 11/1971

AL REVISTEI

TÎNĂRUL LENINIST

întoarcerea de la Varșovia 
a ministrului

afacerilor externe al României
Joi s-a înapoiat în Capitală, ve

nind din R.P. Polonă, ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, 
care a luat parte la Consfătuirea 
miniștrilor afacerilor externe ai 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, consacrată discutării 
problemelor legate de pregătirea 
convocării Conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și colaborare.

Ministrul, român al afacerilor ex
terne a fost însoțit de primul său 
adjunct, George Macovescu.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,. 
au fost prezenți Vasile Gliga și Petru 
Burlacu, adjuncți ai ministrului, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au , fost de față Ferenc Martin, 
ambasadorul R.P. Ungare, și Edward 
Rokicki, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.P. Polone, Ia București, 
și membri ai celor două ambasade.

La plecarea din Varșovia, minis
trul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, și primul său adjunct, 
George Macovescu, au fost conduși 
de Stefan Jedrychowski, ministrul 
afacerilor externe al R.P. Polone, St. 
Trepczynski, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, funcționari supe
riori din M.A.E.

A fost prezent Mihai Marin, am
basadorul României' la Varșovia.

★
în drum spre țară, ministrul afa

cerilor externe al României, Corne
liu Mănescu, a făcut o escală la 
Budapesta, unde s-a întreținut cu 
ministrul afacerilor externe al R.P. 
Ungare, Peter Janos.

A fost de față ambasadorul Ro
mâniei în R.P. Ungară, loan Cotoț.

(Agerpres)

întoarcerea de la Pekin a ministrului 
comerțului exterior al României

Ministrul comerțului exterior, Cor
nel Burtică, s-a înapoiat joi după-a- 
miază în Capitală, venind din R. P. 
Chineză, unde a semnat Protocolul 
comercial româno-chinez privind 
schimburile de mărfuri și de plăți pe

anul 1972. La sosire a fost de față 
Cian Hai-fun, ambasadorul R. P. 
Chineze la București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

PLECAREA UNEI DELEGAȚII A P.C.R. IA CEI DE-AL XI-IEA
CONGRES AL P. C. DIN COLUMBIA

Joi dimineața a plecat spre Bo
gota, o delegație a Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația Partidului 
Comunist din Columbia, va participa 
la lucrările celui de-al XI-lea con
gres al acestui partid.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Vasile Patilineț, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Ni- 
colae Guină, membri ai C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații guvernamentale 
române in Republica Unită Tanzania

O delegație guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul Petre 
Blajovici, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația Lo
cală, a plecat joi dimineața spre Re

publica Unită Tanzania, unde, la in
vitația guvernului acestei țări, va 
participa la festivitățile prilejuite de 
aniversarea a 10 ani de la proclama
rea independenței Tanganicăi.

(Agerpres)

50 de ani de la înființarea Muzeului de istorie 
a municipiului Bycurești

Aniversarea a 50 de ani de la în
ființarea Muzeului de istorie a mu
nicipiului București a fost sărbăto
rită joi dimineață printr-o adunare 
festivă.

Activitatea desfășurată de aceasta 
instituție în cele cinci decenii de 
existență a fost evocată de prof. 
Petre Dache, directorul muzeului.

Colectivul de cercetători și spe
cialiști ai Muzeului de istorie a mu
nicipiului București a fost felicitat 
cu această ocazie de prof. univ. Ște
fan Ștefănescu, președintele Secției 
de istorie și arheologie a Academiei 
de Științe Sociale și Politice, prof. 
Ion Gh. Borca, vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Consiliului
popular al municipiului București,
prof. Iulian Antonescu, directorul
Direcției muzeelor din Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, prof, 
dr. Florian Georgescu, directorul
Muzeului de istorie a Republicii So
cialiste România, conf. dr. Hadrian 
Daicoviciu, director adjunct științi
fic al Muzeului de istorie a Tran
silvaniei, și prof. Amza Săceami, 
președintele Comitetului de cultură 
și educație socialistă al municipiu
lui București.

La încheierea festivității, colecti
vul muzeului a adresat o telegramă

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se angajează ca, 
prin răspîndirea în rindul maselor a 

. unor cunoștințe, cît mai largi despre 
istoria Bucureștilor de-a lungul 
veacurilor, să insufle tineretului, lo
cuitorilor Capitalei respect și ad
mirație pentru lupta de • eliberare 
națională și socială dusă de poporul 
nostru, pentru eroismul și abnega
ția cu care comuniștii români s-au 
dedicat cauzei revoluției și construc
ției socialismului.

★
în aceeași zi, în prezența unei 

numeroase asistențe, a fost inaugu
rată expoziția jubiliară „Muzeul de 
istorie a municipiului București la 
a 50-a aniversare".

Sînt prezentate aspecte din activi
tatea colectivului muzeului, ca și un 
număr de piese istorice, achizițio
nate în ultimii ani.

■â*
Cu ocazia manifestărilor prilejuite 

de aniversarea semicentenarului Mu
zeului de istorie a municipiului 
București, joi după-amiază au în
ceput lucrările unei sesiuni de co
municări cu tema : „Rolul Bucureș
tilor în istoria națională".

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei
forțelor Armate Revoluționare

Cu prilejul celei de-a 15-a aniver
sări a Zilei Forțelor Armate Revolu
ționare ale Republicii Cuba, genera
lul de armată Ion Ioniță, ministrul 
Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România, a trimis o tele
gramă de felicitare comandantului 
Raul Castro Ruz, viceprim-ministru 
și ministrul Forțelor Armate Revolu
ționare ale Republicii Cuba.

Cu același prilej, la Casa Centrală 
a Armatei a avut loc, joi după-amia
ză, o adunare la care au participat 
generali, ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri din garnizoana București. 
Au fost de față membri ai Ambasa
dei Republicii Cuba la București.

Adunarea a fost deschisă de gene
ralul de armată Ion Tutoveanu, care 
a rostit un cuvînt de salut. Despre 
însemnătatea evenimentului a vorbit 
Nicolas Rodriguez Astiazarain, amba
sador al Republicii Cuba la Bucu
rești.

Participanții la adunare au vizio
nat apoi o fotoexpoziție cu aspecte 
din viața și activitatea militarilor cu
banezi, precum și filme documentare.

Cronica zilei
aaMBBMUSIB

. Joi a părăsit Capitala Andre Fin
kelstein, director general adjunct al 
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică — A.I.E.A. în timpul 
șederii în țara noastră, oaspetele a 
avut convorbiri cu prof. Ioan Ursu, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Energia Nucleară, privind dez
voltarea în continuare a colaborării 
țării noastre cu această instituție și 
a vizitat unități de cercetare din do
meniul fizicii nucleare și al agricul
turii.

★
între 22 noiembrie și 3 decembrie, 

o misiune a Federației britanice de 
materiale plastice, condusă de S. R. 
Badley, vicepreședinte al Federației; 
președintele Asociației de cercetări 
din Marea Britanie pentru cauciuc 
și materiale plastice, președintele A- 
sociației pentru materiale plastice, a 
făcut o vizită în țara noastră. Din 
delegație au făcut parte reprezen
tanți ai celor mai importante firme 
și companii britanice producătoare de 
materiale plastice, precum și. de uti
laje. în timpul șederii în țara noas
tră, oaspeții au avut întrevederi cu 
membri ai conducerii unor ministere 
economice, centrale industriale și au 
vizitat unele obiective chimice și tu
ristice din țară.

★
Joi dimineața au început în Capi

tală lucrările Simpozionului inter
național cu tema „Igiena mediului 
ambiant al centrelor populate", or
ganizat de Academia de științe me
dicale.

Participă academicieni, cadre di
dactice, cercetători din Capitală și 
din alte centre universitare, specia
liști în acest domeniu, precum și oa
meni de .știință din Bulgaria, Ceho- 

. slovacia, . t.It.D. Germană, polonia, 
Ungaria și Uniunea Sovietică.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de dr. Bernard Barhad, director ad
junct științific al Institutului de igie
nă și sănătate publică.

Timp de două zile se vor prezenta 
rapoarte și comunicări științifice cu 
privire la relația dintre starea de să
nătate a populației și poluarea ae
rului, apei, solului.

*
în cadrul unei festivități, care a 

avut loc joi în Capitală, au fost în- 
mînate medaliile și diplomele obți
nute de editurile și graficienii ro
mâni la ediția din acest an a Expo
ziției internaționale de artă a cărții 
de la Leipzig.

Directorul general al Centralei căr
ții, Gheorghe Trandafir, a felicitat pe 
cei distinși. în continuare, graficianul 
Enfl Chendea. care a făcut parte din 
juriul expoziției, a subliniat bunele 
rezultate obținute de țara noastră, 
arătînd că exigența în alegere, pre
zentarea artistică și execuția grafică 
a celor 146 de cărți românești expuse 
au adus — pe lingă aprecieri și nu
meroase premii — și o altă satisfac
ție : locul VI, între cele 41 de țări 
participante la manifestarea de la 
Leipzig.

(Agerpres)
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DUPĂ TURNEUL ÎNTREPRINS ÎN R. P. CHINEZA TENIS:
„TURNEUL CAMPIONILOR"

Hocheiștii noștri sosesc azi la București
Din cauza timpului nefavorabil, 

echipa reprezentativă de hochei a 
țării noastre — care urma să soseas
că miercuri în Capitală, venind din 
Republica Populară Chineză, unde a 
întreprins un turneu — va sosi la 
București în cursul dimineții de as
tăzi. în timpul scurtei escale ce a 
făcut-o ieri la Moscova, coresponden
tul nostru Silviu Podină a solicitat 
un scurt interviu antrenorilor echi
pei, Mihai Flamaropol și Zoltan 
Czaka, din care spicuim :

— Ce meciuri ați jucat în ultima 
parte a turneului ?

— Penultimul meci l-am avut cu 
echipa provinciei Ti-lin, din partea 
de nord a Chinei. Rezultatul a fost 
de 6—1 în favoarea noastră. Cei 18 000 
de spectatori prezenți au aplaudat cu 
căldură desfășurarea jocului. Ultimul 
meci din cadrul turneului, jucat la 
29 noiembrie, a fost cu reprezenta

tiva Republicii Populare Chineze. El 
s-a încheiat cu 4—3 (3—1, 0—1, 1—1). 
Au marcat Bandas, Costea, Pană, Ca- 
lamar. Stadionul a fost plin pînă la 
ultimul loc, iar meciul s-a încheiat 
într-o atmosferă sărbătorească, de 
caldă prietenie.

Echipa noastră a fost solicitată să 
facă antrenamente comune cu echipa 
reprezentativă a Chinei care se pre
gătește pentru campionatul mondial. 
Cu acest prilej am făcut un rodnic 
schimb de experiență cu antrenorii 
și jucătorii chinezi privind metodele 
moderne de antrenament.

— Cum apreciați hocheiul chinez ?
— Jucătorii chinezi au calități fi

zice foarte bune. După ce își va per
fecționa calitățile tehnice, echipa re
prezentativă a Republicii Populare 
Chineze va deveni un adversar re
dutabil.

FOTBAL DIVIZIA A

U.T.A. - DIN NOU TREI PUNCTE AVANTAJ
Ieri, la Arad, a avut loc partida 

U.T.A. — Universitatea Craiova din 
cadrul etapei a Xll-a a campionatu
lui diviziei A. După o primă repriză 
încheiată cu scor alb, în cea de-a 
doua parte a jocului arădenii s-au 
impus ' cu autoritate, înscriind trei 
goluri pe parcursul a numai zece mi
nute 1 Autorii punctelor sînt în or
dinea înscrierii : Kuhn (min. 67), Do- 
mide (min. 71) și, iarăși, Kuhn 
(min. 77).

în urma acestei victorii, U.T.A. are 
acum 18 puncte, cu trei mai multe 
decît următoarele clasate (S. C. Ba

cău și Dinamo — 15 puncte). Din 12 
meciuri, echipa din Arad a cîștigat 
șapte, patru le-a încheiat la egalitate 
și a pierdut numai o singură partidă, 
realizînd un golaveraj de 25—9, cel 
mai bun din întregul clasament, atît 
la general cît și în privința numă
rului de goluri marcate și primite, 
(în clasamentul golgeterilor, Kuhn a 
trecut pe locul al doilea cu opt go
luri înscrise).

Universitatea Craiova a rămas pe 
locul al XIII-lea în clasamentul ge
neral.

„Turneul campionilor" (Masters 
tournament), ultimul act al Marelui 
premiu al FILT, va reuni între 4 și 12 
decembrie în sala Pierre de Couber
tin din Paris pe 7 dintre cei mai 
buni jucători de tenis din lume. A- 
ceastă competiție, menționează co
mentatorul sportiv al agenției Fran
ce Presse, este un veritabil meci Eu- 
ropa-S.U.A., ținînd cont de faptul că 
așii europeni Ilie Năstase, Zeliko 
Franulovici, Jan Kodcs și Pierre 
Barthes vor fi confruntați cu ame
ricanii Stan Smith, Cliff Richey și 
Clark Graebner. Potrivit aceluiași co
mentator, Stan Smith (învingător la 
Tokio, în 1970, al primei ediții a 
„Turneului campionilor"), cîștigătorul 
din acest an al Marelui premiu FILT, 
este favoritul principal atît datorită 
calităților fizice, rezistenței sale în 
conctirsuri prelungite, cît și faptului 
că se acomodează perfect cu supra
fețele rapide, cum este terenul pari
zian. Dar Smith va avea de înfruntat 
adversari de mare clasă, astfel că 
Năstase, Richey sau Franulovici au 
fiecare șanse de a termina pe primul 
loc. De-a lungul celor 7 zile de între
ceri (sînt prevăzute două zile de re
paus), mai multe partide vor fi o 
reeditare a unor mari pasionante fi
nale din acest an : Kodes-Năstase 
(Rolland Garros), Smlth-Kodes (Fo
rest Hills), Năstase-Smith (finala 
Cupei Davis).

Iată programul complet al turneu
lui de la Paris : Sîmbătă 4 decem
brie : Năstase-Richey ; Kodes-Bar- 
thes ; Smith-Franulovici. Duminică 
5 decembrie.: Franulovici-Barthes ; 
Kodes-Graebner ; Smith-Richey. 
Miercuri 8 decembrie : Kodes-Richey ; 
Smith-Barthes ; Năstase-Graebner. 
Joi 9 decembrie : Richey-Barthes ; 
Năstase-Kodes ; Franulovici-Graeb- 
ner. Vineri 10 decembrie : Năstase- 
Franulovici ; Barthes-Graebner ; 
Smith-Kodes. Sîmbătă 11 decembrie : 
Smith-Graebner ; Năstase-Barthes ; 
Franulovic.i-Richey. Duminică 12 de
cembrie : Kodes-Franulovici ; Ri- 
chey-Graebner ; Smith-Năstase.

Luni 6 și marți 7 decembrie sînt 
zile de repaus.

viața internațională

Comunicatul ședinței C.C. 
al Partidului Muncitoresc

Socialist Ungar
BUDAPESTA 2 (Agerpres). — 

Agenția M.T.I. a transmis comuni
catul ședinței din 1 decembrie a C.C. 
al P.M.S.U., care arată că, în ce pri
vește situația internațională, Corni-, 
tetul Central constată că forțele 
socialismului, progresului și păcii au 
repurtat noi succese, situația inter
națională căracterizîndu-se prin slă
birea încordării, prin extinderea, în
tr-o măsură tot mai mare, a trata
tivelor. Referindu-se la securitatea 
europeană, în comunicat se arată că 
interesele acesteia cer intrarea în 
vigoare a tratatelor sovieto—vest- 
german și polono—vest-german. Co
mitetul Central a apreciat, totodată, 
tratativele dintre cele două state 
germane suverane și și-a exprimat 
sprijinul față de lupta R.D.G. pentru 
recunoașterea deplină a drepturilor 
sale. C.C. apreciază ca posibilă con
vocarea în 1972 a conferinței pentru 
securitate și colaborare în Europa, 
considerînd că primul pas spre a- 
ceastă conferință ar fi începerea 
unor consultări directe între 
zentanții țărilor interesate.

Comitetul Central, continuă 
nicatul, insistă asupra unității 
nilor antiimperialiste ale
progresiste din întreaga lume și de
clară că este gata să angajeze con
sultări cu partidele comuniste și 
muncitorești, precum și cu toate 
partidele și organizațiile interesate 
în lupta antiimperialistă, în legătură 
cu problemele actuale ale unității.

Comitetul Central a examinat în
deplinirea hotărîrilor Congresului 
P.M.S.U., din noiembrie 1970, pre-

repre-

comu- 
acțiu- 

forțelor

cum și rezultatele dezvoltării econo
miei naționale a Ungariei și, în con
formitate cu obiectivele actualului 
plan cincinal, a stabilit sarcinile po
liticii economice pentru anul 1972. 
După cum evidențiază comunicatul, 
s-a constatat că activitatea partidu
lui în domeniul economic se carac
terizează printr-un puternic avînt. 
iar economia națională se dezvoltă 
pe baze trainice. Totuși, relevă co
municatul, investițiile au crescut 
extrem de mult în 1970—1971, depă
șind cadrul prevăzut de planul cin
cinal, iar situația balanței economiei 
naționale a slăbit. In 1971, producția 
Ungariei a crescut într-un mod di
namic și venitul național va fi, pro
babil, cu 7—8 la sută mai mare decit 
în anul anterior.

C.C. al P.M.S.U. a stabilit că în 
anul 1972 este necesar ca venitul na
țional să crească cu 5—6 la sută, 
producția industrială cu 46 la sută, 
producția agricolă cu 2—3 la sută. 
S-a stabilit, de asemenea, ca suma 
totală a investițiilor să nu depă
șească 
același 
tul. în 
torilor, 
calculat pe cap de locuitor, trebuie 
să crească cu 5—6 la sută. S-â sta
bilit că trebuie sporite alocațiile 
pentru capii familiilor care au trei 
și mai mulți copii, precum și aloca
țiile pentru părintele singur care are 
doi copii. în cadrul programului 
construcțiilor de locuințe urmează să 
se realizeze în 1972 un număr da 
74 500 locuințe.

nivelul anului 1971 și, în 
timp, să fie dezvoltat expor- 
1972, venitul real al muncî- 

funcționarilor și țăranilor,

Plenara C.C. al P.C. Francez
comun de luptă 
cretarul general 
spus : „Nu 
privește, nici un monopol 
hegemonie. Sîntem pentru 
gere leală a partidelor și 
nilor democratice, pentru o 
între parteneri care să-și 
personalitatea lor, dispunînd de ace
leași drepturi și aceleași obligații, pe 
temeiul unui angajament, comun de 
luptă efectivă pentru transformarea 
democratică a țării, pentru drumul 
său spre socialism".

Plenara a adoptat apelul „către ță
ranii Franței", în care țărănimea 
muncitoare franceză este chemată să 

- ---- ------ , , srjsțină forturile P.C.F. pentru o
pe care vrea să o realizeze pentru ;vîăță mai buiiă.îia'. șate și la orașe, a impune schimbările de care țața ---- -------------------- s_ r.—•>
are nevoie". Vorbitorul a declarat că 
P.C.F. este gata să stabilească ime
diat, cu celelalte formațiuni demo
cratice, și, mai ales, cu Partidul So
cialist, un acord politic solid, leal și 
durabil, sub forma unui program

PARIS 2 — Corespondentul nos
tru, Paul Diaconescu, transmi
te : După cum relatează ziarul 
„l’Humanită", la Paris a avut loc 
o plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Francez, care a 
discutat — pe baza unui raport pre
zentat de Fernand Clavaud, membru 
al C.C. al P.C.F., însărcinat cu mun
ca de partid în mediul rural — pro
blemele agriculturii franceze.

La plenară a rostit o cuvîntare 
Georges Marchais, secretar general 
adjunct al P.C.F., care a arătat că 
„țărănimea franceză este o victimă a 
politicii monopolurilor și că ea își ard 
locul în ampla și puternica uniune 
populară pe care P.C.F. o dorește și

și de guvernare. Se- 
adjunct al P.C.F. a 

revendicăm, în ce ne 
și nici o 
o înțele- 
formațiu- 
cooperare 

păstreze

Părtidul comunist, se spune în apel, 
acționează pentru unirea clasei mun
citoare și a țărănimii muncitoare, a 
tuturor forțelor democratice, împo
triva reacțiunii și a puterii monopo
lurilor.
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Orientări și priorități
m dezvoltarea

Marocului contemporan
Marocul, străveche 

țară a Maghrebului, 
oferă azi imaginea u- 
nui stat angajat în e- 
forturi susținute pen
tru înlăturarea conse
cințelor dominației co
loniale, pentru pune
rea în valoare a resur
selor naturale in inte
resul propriu, pentru 
stimularea 
și forțelor 
ale harnicului 
por.

Din anul 
independenței 
o succesiune 
programe de 
tare, de 2,5 și 
tiv 3 ani, au 
definirea priorităților 
imediate, jalonarea o- 
biectivelor celor mai 
urgente. In condițiile 
în care peste 70 la 
sută din populație es
te cuprinsă în secto
rul rural, actualul pro
gram de dezvoltare 
(1968—1972) acordă a- 
griculturii o atenție 
deosebită. Peste 30 la 
sută din investiții re
vin sectorului agricol, 
accentul punîndu-se 
pe construirea de ba
raje necesare irigații
lor. Pină la sfîrșitul a- 
nului viitor sint pre
văzute a intra in func
țiune nu mai puțin de 
22 asemenea baraje — 
cum sînt cele de la 
Sar Es Souk, Idrissi, 
Monsour Dabhi etc. — 
care vor permite iriga
rea a peste 500 000 de 
hectare. Acest program 
este menit să contri
buie la contracararea 
efectelor climei foarte 
capricioase, a conse
cințelor secetei, pu- 
tîndu-se trece la diver
sificarea culturilor (cu 
accent pe cele indus
triale și oleaginoase), 
și oprindu-se, totodată, 
procesul degradării 
solului.

In ce privește indus
tria, alături de exploa
tările de fosfați, do
meniu în care Marocul 
ocupă unul din prime
le locuri din lume, de 
minele de cărbune

capacității 
creatoare 

său po-

cticeririi 
(1956), 

a trei 
dezvol- 
respec- 
permis

fier, actualul program 
se axează pe dezvol
tarea industriei prelu
crătoare. Au fost con
struite și au intrat în 
funcțiune fabrici tex
tile, de prelucrare a 
lemnului, de conserve 
etc., pentru o mai 
bună echilibrare a ex
portului, in sensul 
micșorării ponderii 
materiilor prime in fa
voarea semifabricate
lor și a produselor fi
nite.

In ansamblul pre
ocupărilor 
problema 
cadrelor de 
tale constituie, de 
semenea, un capitol de 
seamă. Este edificator 
în acest sens faptul că 
20 la sută din sumele 
prevăzute în buget sînt 
alocate nevoilor invă- 
țămîntului, în scopul 
lărgirii rețelei de licee, 
școli tehnice și de spe
cialitate, facultăți.

Pe plan internațio
nal, Marocul promo
vează o politică de 
pace șl colaborare, 
este preocupat de dez
voltarea legăturilor de 
prietenie cu țările a- 
rabe și africane, cu 
toate celelalte state, 
indiferent de orlndui- 
rea socială.

In acest cadru, în
tre România și Maroc 
s-au dezvoltat cu con
secvență relații de co
operare și prietenie, 
pe baza principiilor 
independenței și su
veranității, egalității 
în drepturi și avanta
jului reciproc. Un mo
ment marcant al aces
tor relații l-a consti
tuit vizita efectuată de 
președintele Consiliu
lui de Stat al Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in Maroc, 
în luna decembrie 
1970, convorbirile cu 
regele Hassan al II-lea, 
care au contribuit, în 
măsură însemnată, la 
consolidarea, aprofun
darea și extinderea le
găturilor de prietenie 
și colaborare între cele

marocane, 
pregătirii 
speciali- 

a-

două țări și popoare. 
In mod concret, cu o- 
cazia vizitei, s-a con
venit să se treacă la 
studierea măsurilor 
necesare în vederea u- 
nor acțiuni de coope
rare in domeniile in
dustriei, lucrărilor pu
blice, agriculturii, pro
spectărilor petroliere 
etc. Pe un plan mai 
larg, vizita a 
o nouă și 
manifestare 
mentelor de 
și solidaritate activă a 
țării noastre cu cauza 
popoarelor arabe, cu 
aspirațiile lor de pro
gres și lupta lor dreap
tă împotriva imperia
lismului și neocolonia- 
lismului, pentru con
solidarea independen
ței și suveranității na
ționale.

Pe aceeași linie a 
consolidării și diversi
ficării relațiilor din
tre România-și Maroc 
se înscriu și schim
burile de vizite la ni
velul miniștrilor de 
externe ai celor două 
țări, diferitele alte 
schimburi de delegații 
— in domeniile agri
culturii, constr--vțiilor 
industriale, sănătății 
etc.

Sînt premise 
îndreptățesc 
rea că vizita pe 
o întreprinde în 
noastră, începînd 
astăzi, ministrul 
cerilor externe al 
gatului Maroc, dr. 
dellatif Filali, la invi
tația ministrului afa
cerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mă
nescu, va constitui un 
nou prilej de afirmare 
și întărire a raporturi
lor de prietenie sta
tornicite între cele 
două țări, de identifi
care a noi posibilități 
de lărgire a colaboră
rii și cooperării în in
teresul reciproc, în in
teresul păcii și bunei 
înțelegeri în lume.

constituit 
elocventă 
a senti- 
simpatie

care 
aprecie- 

care 
țara 

de 
afa- 
Re- 
Ab-
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Dumitru POPA



COMUNICATUL
Consfătuirii ministrihr afacerilor

■5

externe ai statelor participante 
la Iratatul de la Varșovia

Tn zilele de 30 noiembrie și 1 de
cembrie 1971 a avui loc la Varșovia 
o consfătuire a miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia — Republica 
Populară Bulgaria, Republica Socia
listă Cehoslovacă, Republica Demo
crată Germană, Republica Populară 
Polonă, Republica Socialistă Româ
nia. Republica Populară Ungară și 
Uniunea Republicilor Sovietice So
cialiste.

Miniștrii au examinat problema 
pregătirii pentru convocarea confe
rinței general-europene in probleme
le securității și colaborării.

Ei au constatat cu satisfacție că, 
în ultima perioadă, s-a înregistrat o 
evoluție pozitivă continuă în direcția 
însănătoșirii situației politice din 
Europa, caracterizată prin multipli
carea contactelor, promovarea des
tinderii și colaborării și întărirea în
crederii în relațiile reciproce dintre 
statele europene, indiferent de siste
mul lor politic și social. Această e- 
voluție este rezultatul eforturilor și 
contribuției constructive a statelor 
participante la prezenta consfătuire, 
precum și al eforturilor și contri
buției constructive ale altor state. 
Semnarea acordului cvadripari.it a- 
supra unor probleme referitoare la 
Berlinul occidental, adîncirea cola
borării politice dintre Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste și Re
publica Franceză, amplificarea con
tactelor bilaterale dintre țările, socia
liste și celelalte state europene con
stituie noi jaloane importante în a- 
ceastă privință. Tratatele semnate in 
1970 între Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste și Republica Fede
rală a Germaniei, între Republica 
Populară Polonă și Republica Fe
derală a Germaniei contribuie de pe 
acum la îmbunătățirea climatului po
litic în relațiile dintre aceste state, e- 
xercită o influență pozitivă asupra e- 
voluției evenimentelor din Europa. 
Guvernele statelor participante la a- 
ceste tratate desfășoară pregătiri in 
vederea ratificării lor. Are loc un 
schimb de păreri între guvernele ■ 
Republicii Socialiste Cehoslovace și 
Republicii Federale a Germaniei cu 
privire la reglementarea relațiilor 
reciproce, a cărei premisă este re- • 
cunoașterea de ,către, Republica Fe
derală a Germaniei a nevalabilităjii 
de la început a acordului de la 
Mihichen. Miniștrii și-au exprimat 
satisfacția că poziția de lucru și 
constructivă a Republicii Democrate 
Germane a contribuit la desfășura
rea favorabilă a tratativelor dintre 
Republica Democrată Germană și 
Republica Federală a Germaniei, 
precum și dintre Republica Demo
crată Germană și Senatul Berlinu
lui occidental.

Miniștrii au constatat, de aseme
nea, că se lărgește consensul state
lor interesate în ceea ce privește 
oportunitatea convocării cit mai 
grabnice a conferinței general-euro
pene pentru securitate și colaborare. 
Se întărește înțelegerea faptului că 
organizarea conferinței general-eu- 
ropene corespunde obiectivului trans
formării treptate a relațiilor dintre, 
statele europene, ceea ce va permi
te să se depășească divizarea conti
nentului în grupări politico-milirare. 
S-a conturat o apropiere ■ substan
țială a punctelor de vedere în pri

Situația de la frontiera
9

dintre India și Pakistan

RAWALPINDI 2 (Agerpres). — 
Forțele indiene au bombardat aero
portul de la Shamshernagar, care se 
află în districtul Sylhet, din Pa
kistanul de Est — a anunțat joi un 
purtător de cuvînt militar pakista
nez, citat de agenția Associated 
Press.

Purtătorul de cuvînt pakistanez a 
declarat că, de la 22 noiembrie pină 
in prezent, 314 civili pakistanezi 
și-au pierdut viața în cursul bom
bardamentelor declanșate de torțele 
militare indiene asupra teritoriului 
Pakistanului.

★

RAWALPINDI' 2 (Agerpres). — 
Președintele Pakistanului, generalul 
Yahya Khan, a conferit cu Zulfikar 
Aii Bhutto, președintele Part'dului 
Poporului și fost ministru de exter
ne. Postul național de radio preci
zează că este a doua întrevedere pe 
care șeful statului a avut-o in ulti
ma săptâmină cu Aii Bhutto. Pe de 
altă parte, in capitala pakistaneză 
s-a anunțat că șeful statului a avut.

MOSCOVA 2 (Ager
pres). — Intr-un repor
taj de la Centrul de 
coordonare și calcul 
pentru zborurile cos
mice, ziarul ,.Pravda" 
publică amănunte în 
legătură cu modul de 
plasare a stafiei auto
mate „Marte-2" pe or
bita in 'jurul „planetei 
roșii". Ziarul eviden
țiază faptul că această 
operațiune complexă a 
fost rezolvată cu aju
torul unui sistem auto

nom de astronavigație, 
montat pe „Marțe-2"'. 
care, în . perspectivă, va 
fi utilizat pe aparatele 
cosmice în vederea 
zborurilor spre alte 
■planete.

Corectarea traiecto
riei stației cosmice. in 
momentul apropierii ei 
de Marte, a fost reali
zată fără intervenția 
operatorilor de la Cen
trul terestru de dirija
re a zborului. Cu aju
torul instalațiilor auto

vința conținutului lucrărilor confe
rinței, care va trebui să contribuie 
lă crearea unui sistem de angaja
mente care să excludă orice amenin
țare eu forța sau folosirea ei în re
lațiile reciproce dintre statele din 
Europa și să asigure respectarea 
principiilor integrității teritoriale a 
statelor, respectarea suveranității 
lor, neamestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi și inde
pendenței tuturor statelor. Se consta
tă o apropiere ă punctelor de vedere 
și in ceea ce privește lărgirea colabo
rării economice, tehnico-științifice și 
culturale între țăi'jle europene.

Ținînd seama de această desfășu
rare a evenimentelor, guvernele sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia au ajuns la concluzia că se 
creează o situație favorabilă pentru 
ca conferința general-europeană să 
poată avea loc în anul 1972. Tot
odată, ele iau in considerare faptul 
că anumite forțe se manifestă încă 
împotriva convocării conferinței ge
neral-europene și fac încercări de a 
complica situația în Europa. Miniștrii 
au exprimat însă convingerea guver
nelor lor că măsurile active ale tu
turor celor interesați în trecetea de 
la o Europă a încordării și. conflicte
lor la o Europă a păcii trainice sint 
capabile să inl'rîngă influența acestor 
forțe.

Miniștrii au efectuat un schimb de 
păreri asupra modalităților de .pre
gătire practică a convocării confe
rinței general-europene. In numele 
guvernelor lor, ei au. reafirmat că 
consideră de dorit înfăptuirea pro
punerii guvernului Finlandei privind 
realizarea in acest scop a unor con
sultări pregătitoare multilaterale 
ale tuturor statelor interesate. în ca
drul unor asemenea consultări, se va 
putea conveni asupra conținutului 
ordinii de zi a conferinței general- 
europene, asupra procedurii lucrări
lor sale, asupra termenului concret 
și a modului de convocare a acesteia. 
Miniștrii au declarat că guvernele 
lor au hotărît să-și numească repre
zentanți împuterniciți pentru a par
ticipa. împreună cu reprezentanții 
împuterniciți ai celorlalte state, la 
consultările multilaterale în vederea 
punerii de acord a problemelor ți- 
rupd de pregătirea și organizarea 
conferinței și invită guvernele celor
lalte state interesate să procedeze în 
același mod. Ei pornesc de la consi
derentul că consultările trebuie să 
se desfășoare în așa fel incit să con
tribuie la urgentarea convocării con
ferinței general-europene și la reu
șita lucrărilor sale.

Din însărcinarea guvernelor lor, 
miniștrii cheamă guvernele tuturor 
statelor europene, precum și guver
nele Statelor Unite ale Americii și 
Canadei, să procedeze neîntirziat la 
pregătirea practică a conferinței ge- 
neral-eUropene, pentru a asigura con
vocarea conferinței în anul 1972.

Miniștrii au efectuat, de asemenea, 
un schimb de păreri . asupra unor 
probleme internaționale care deter
mină înăsprirea situației internațio
nale și s-au pronunțat cu fermitate, 
in numele guvernelor respective, in 
favoarea rezolvării lor pe calea re
glementărilor politice, in Condițiile 
respectării drepturilor și intereselor 
legitime ale popoarelor.

Varșovia, 1 decembrie 1971.

DELHI 2 (Agerpres). — Artileria 
pakistaneză a bombardat, miercuri 
noaptea spre joi, orașul indian Agar
tala din regiunea Tripura, provoeînd 
victime în rîndul populației civile, 
a anunțat un purtător de cuvint al 
Ministerului indian al Apărării, ci
tat de agenția Reuter. El a comuni
cat, de asemenea, că trei avioane pa
kistaneze au întreprins joi bombar
damente in împrejurimile aerodro
mului de la Agartala.

Purtătorul de cuvînt indian a sem-r 
nălăt, totodată, că artileria pakista
neză a declanșat bombardamente in 
mai multe sectoare din statele in
diene Assam și Bengalul de . Vest, 
provoțind victime în riadul popu
lației locale.

*
o întrevedere cu Nurul Amin, fost 
Jirim-ministru al guvernului provin
ciei Pakistanul de est. Potrivit a- 
genției Reuter, întrevederile șefului 
statului cu cele două personalități ale 
vieții politice pakistaneze au fost 
consacrate examinării situației ac
tuale din Pakistan și desfășurării se
siunii Adunării Naționale, anunțată 
de Yahya Khan pentru data de 27 
decembrie a.c.

mate. stația a fost o- 
rientată spre Soare și 
spre una dintre stele, 
după care computerul a 
realizat calculele nece
sare șl a conectat mo
toarele de frânare. 
După ce corectarea tra
iectoriei și plasarea pe 
orbită au fost realizate, 
același „creier" elec
tronic a deconectat mo
toarele . și a orientat 
din nou stația, astfel 
incit antenele ei să fie 
îndreptate spre Pă
mânt.

0. N. U. ÎH COMITETUL PENTRU PROBLEME 
—— ECONOMICE AL ADUNĂRII GENERALE

UN PROiECT DE REZOLUȚIE PRIVIND 
„TRANSFERUL DE TEHNOLOGIE Șl PATENTE1 
a fost propus de mai multe țări, printre care și România

NEW YORK 2. — Corespondentul 
nostru C. Alexahdroaie transmite : 
Delegațiile mai multor țări în curs 
de dezvoltare, cărora li s-a alăturat 
și delegația română, au supus Comi
tetului pentru probleme economice 
al Adunării Generale a O.N.U. un 
proiect de rezoluție privind „Trans
ferul <le tehnologie și patente". Pro
iectul relevă oportunitatea și urgen
ța unor măsuri hotărîte pe plan in
ternațional pentru un mai rapid 
transfer de tehnologie către țările în 
curs de dezvoltare. De asemenea, re
comandă celei de-a 3-a sesiuni a 
U.N.C.T.A.D. să adopte măsuri pen-

Conferința cvadripartită de la Paris 
in problema

PARIS 2 (Agerpres).— Joi, în ca
drul celei de-a 137-a ședințe a Con
ferinței cvadripartite în problema 
vietnameză, Dinh Ba Thi, adjunct al 
șefului delegației Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, a relevat că în 
ceie cinci luni care au trecut de la 
prezentarea ei, propunerea de pace 
în șapte puncte a G.R.P. a primit 
aprobarea și sprijinul popoarelor și 
guvernelor a numeroase țări ale lu
mii, inclusiv al oamenilor progresiști 
din S.U.A. Cu toate acestea, a arătat 
vorbitorul, Statele Unite, își continuă 
politica agresivă în Indochina, înfăp
tuind planul de „vietnamizare" a 
războiului în Vietnamul de Sud,

Ședința cabinetului
> >

vest-german
Examinarea pregătirii ratifi
cării tratatelor încheiate cu 

U.R.S.S. și R. P. Polonă
BONN 2 (Agerpres). — Pentru 

prima dată, guvernul R.F. a Germa
niei a examinat, în cadrul ședinței 
sale săptăminale, problema pregătirii 
ratificării tratatelor semnate de 
R.F.G. cu Uniunea Sovietică și cu 
Polonia —• a anunțat purtătorul de 
cuvînt guvernamental, Rudiger von 
Wechmar. El a menționat că nu a 
fost adoptată nici o decizie în aceas
tă problemă, care urmează să fie 
dezbătută de cabinet, din nou, înain
te de sfîrșitul acestui an. Examina
rea procedurii de ratificare a fost 
precedată de un raport prezentat de 
Walter Scheel, ministrul afacerilor 
externe, asupra convorbirilor avute 
la Moscova cu omologul său sovietic, 
Andrei Gromîko.

într-o ședință extraordinară, des
fășurată joi, guvernul vest-german 
a ascultat și aprobat un raport al 
secretarului de stat la Cancelaria 
federală, Egon Bahr, asupra evoluției 
convorbirilor sale cu Michael Kohl, 
secretar de stat la Consiliul de Mi
niștri al R.D. Germane.

După debarcarea 
trupelor iraniene pe insule 

din regiunea Golfului Persic
CAIRO 2 (Agerpres). — în legă

tură cu debarcarea trupelor iraniene 
în Insulele Abu-Mussa, Marele și 
Micul Tomb, din regiunea Golfului 
Persic, purtătorul de cuvint oficial 
al guvernului egiptean, Tahsin Basmr, 
a declarat, după cum anunță agen
ția France Presse, că „Egiptul invită 
Iranul să-și retragă forțele militare 
din golf, și să înceapă rapid nego
cieri pentru a .se ajunge la o solu
ție. pașnică. Egiptul nu poate să a- 
probe nici un fel de acord încheiat 
în condiții de presiune militară și de 
ocupare a acestor insule și consideră 
că Marea Britanic nu poate să' se 
dea înapoi de la responsabilitatea ce-i 
revine privitor ia securitatea acestor 
insule. Egiptul va acționa în coope
rare cu țările arabe frățești pentru 
a păstra, caracterul arab al acestor 
insule, pentru a menține pacea în 
golf".

★
KUWEIT 2 (Agerpres). — Minis

trul de externe adjunct al Kuweitu
lui, Abd<?l Aziz eî Rached, i-a co
municat însărcinatului cu afaceri al 
Iranului . în Capitala kuweitiană „de
zaprobarea guvernului său în legă
tură cu ocuparea de către forțele 
iraniene a. celor trei insule arabe" 
din strlmtoarea Hormuz, informează 
agenția France Presse. Potrivit ace
leiași agenții, ministrul kuweitian a 
declarat ambasadorului britanic în 
Kuweit că Marea Britanic, și-ă asu
mat „o mare parte din răspundere 
in ceda ce privește debarcarea tru
pelor iraniene în cele trei insule, in
tr-un moment în care acordurile în
cheiate de Londra cu emiratele din 
golf sint încă în vigoare".

CAIRO 2 (Agerpres). — Secreta
riatul general al Ligii Arabe a a- 
nunțat că a primit din partea Siriei 
și Irakului cererea de a convoca o 
reuniune urgentă a organizației, in 
legătură , cu debarcarea trupelor ira
niene ; pe insulele Abu-Mussa, Mare
le Și Micul Tomb. , din regiunea Gol
fului Persic, informează agenția 
M.E.N.

★
RIAD 2 (Agerpres). —. Intr-un co

municat publicat la Riad, reluat de 
agenția France Presse, guvernul sau- 
dit declară că „Arabia Saudită a fost 
surprinsă de inițiativa Iranului" și 
„speră că. guvernul de la Teheran 
va avea în vedere o rezolvare pri
vind garantarea securității și. stabi
lității în regiune". 

tru a facilita transferul de tehnolo
gie și a crea infrastructura necesară 
dezvoltării, progresului industrial al 
statelor în curs de dezvoltare.

In încheiere, documentul cere or
ganizațiilor internaționale cu profil 
economic, în special „Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare" 
și „Băncii Internaționale de Recon
strucție și Dezvoltare", să acorde cea 
mai înaltă prioritate problemei asis
tenței economice, în scopul satisfa
cerii necesităților definite de țările 
în curs de dezvoltare în sfera pro
gresului lor industrial.

vietnameză
extinzind „războiul special" din 
Laos, sprijinind și participind la 
acțiunile marionetelor saigoneze în 
Cambodgia.

Dinh Ba Thi a subliniat că Admi
nistrația S.U.A. refuză să dea im răs
puns pozitiv la propunerea în șapte 
puncte a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu. Dacă guvernul american 
va răspunde pozitiv la această pro
punere. războiul va lua sfirșit, pa
cea va fi restaurată, toți militarii a- 
mericani, inclusiv cei capturați, se 
vor putea înapoia acasă, iar între 
Vietnamul de Sud și SîU.A. se va 
stabili o nouă relație, a spus repre
zentantul G.R.P.

Xuăn Thuy, șeful delegației Repu
blicii Democrate Vietnam, a subli
niat că Statele Unite trebuie să pună 
capăt politicii de „vietnamizare" a 
războiului, amintind că o cerere si
milară a fost formulată de Conferin
ța internațională a juriștilor consa
crată Indochinei desfășurată la Alger 
și care și-a exprimat sprijinul pen
tru propunerea de pace in șapte 
puncte a G.R.P. Dacă Administrația 
americană dorește o soluționare ne
gociată a problemei vietnameze, a 
declarat Xuan Thuy, ea trebuie. să 
răspundă cu seriozitate propunerilor 
corecțe și rezonabile prezentate de 
delegația Guvernului Revoluționar 
Provizoriu.

agențîîh de presă transmit:
Președintele Consiliului 

de Miniștri al R. P. Poione, 
Piotr Jaroszewicz, l-a primit joi pe 
Maurice Stans, ministrul comerțului 
al S.U.A., aflat într-o vizită oficială 
în Polonia. Cu acest prilej — rela
tează agenția P.A.P. — au fost exa
minate probleme privind dezvoltarea 
în continuare a relațiilor comerciale 
și a colaborării economice dintre Po
lonia și Statele Unite.

Primul ministru ol Cubei 
va efectua, la întoarcereîi șa din 
Chile, o vizită în Ecuador. întreve
derea dintre președintele ecuadorian, 
Velasco Ibarra, și Fidel Castro va 
avea loc în orașul Guayaquil.

Trygve Bratîeli, p^m^mi 
norvegian, a amintit, intr-un interviu 
acordat unor ziariști polonezi, decla
rația guvernamentală pe care a fă
cut-o în Storting cu prilejul instală
rii cabinetului sociăl-democrat, în 
care. se arăta că guvernul va între
prinde pași în scopul convocării con
ferinței europene in problemele secu
rității. .Premierul norvegian a opi
nat că viitoarea conferință europeană 
va permite tuturor statelor să parti
cipe activ la construirea unei Europe 
mai bune, care șă confere mai multă 
securitate popoarelor.

Camera populară a par- 
lamentului indiana ad°put un 
amendament la Constituție, care con
feră guvernului dreptul de a naționa
liza proprietățile particulare și ra
murile de bază ale economiei națio-

Isderatia emiratelor 
din Golful Persic 

și-a pruclamat independența 
• NOVL STAT Șl-A LUAT NU

MELE DE „STATUL EMIRA
TELOR ARABE UNITE”

•î ' ' 1 .. ., -

DUBAI 2 (Agerpres), — Federația 
emiratelor din Golful Persic, creată 
la 18 iulie ă.c., — din care fac parte 
Abu-Dhabi, Ajman, Sharjah, Dubai. 
Fujeirah și Oum Ăl Quiwain — și-a 
proclamat, joi, independența sub nu
mele de „Statul emiratelor arabe 
Unite". Șeful noului stat independent 
este emirul , din Abu-Dhabi, Shaikh 
Zayed Bin Sultan. Totodată, șeful e- 
miratului Dubai, Sheikh Rashid Bin 
Saeed, a fost, numit vicepreședinte, 
iar prințul moștenitor al aceluiași 
emirat, Sheikh Maklum Bin Rashid
— prim-ministru.

Situate în partea de sud-vest a Gol
fului Persic, cele șase emirate însu
mează o populație de peste 154 000 de 
locuitori și o suprafață de 8 375 ki
lometri pătrâți. Principala bogăție a 
noului stat este petrolul, Abu-Dhabi
— unul dintre emiratele care fac par
te din federație — fiind al șaptelea 
producător din Orientul Apropiat.

Vizita delegației 

M.A.N. in Liban
BEIRUT 2. — Trimisul special 

Agerpres, Ion Pătrașcu, transmite : 
Joi, in ultima zi a vizitei în Liban, 
delegația Marii Adunări Naționale, 
condusă de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele M.A.N., s-a întîlnit la 
Palatul Bustros cu ministrul de ex
terne libanez, Khalil Abou-Hammăd. 
Intîlriirea a prilejuit un util' schimb 
de opinii asupra relațiilor dintre Li
ban și România, a perspectivelor de 
dezvoltare și diversificare a acestora.

Tot joi. delegația M.A.N. a avut o 
întîlnire cu președintele Comisiei ju
ridice a Camerei Deputaților, Nou- 
har Bouez.

Delegația Marii Adunări Naționale 
a făcut apoi o vizită la locurile isto
rice din orașul Baalbek din nord- 
estul țării. Administratorul general 
din această provincie a oferit un de
jun în onoarea oaspeților. In aceeași 
zi, delegația M.A.N. s-a reîntors la 
Beirut.

Seara, ambasadorul României la 
Beirut, Ștefan Cleja, a oferit un 
cocteil, cu ocazia vizitei delegației 
Marii Adunări Naționale.

CONVORBIRILE 

SOVIETO - DANEZE

COPENHAGA 2 (Agerpres). — La 
reședința guvernamentală Kristians- 
borg, din Copenhaga, au avut loc 
joi convorbirile între primul minis
tru danez, Jens Otto Krag, și Ale
xei Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii Sovietice, 
care face o vizită oficială în Da
nemarca. După cum relevă agenția 
T.A.S.S., cei doi șefi de guvern au 
examinat probleme privind dezvol
tarea și consolidarea relațiilor da- 
nezo-sovietice. Ei au făcut, de ase
menea, un . schimb de păreri în u- 
nele probleme ale situației interna
ționale actuale, care, interesează am
bele părți.

nale și, în primul rînd, cele din in
dustrie și comerț, in interesul reali
zării planurilor de dezvoltare social- 
economică elaborate de guvern. Un 
alt amendament constituțional, care 
prevede abolirea stipendiilor și a al
tor privilegii ale foștilor maharajalii 
a fost, de asemenea, aprobat,

0 nouă rundă a convor
birilor dintre R.D.G. și R.F.G. 
a început la 1 decembrie în capi
tala R. D. Germane. în comunicatul 
dat publicității miercuri seara se a- 
rată că ^tratativele s-au desfășurat cu 
succes, urraînd a fi continuate la 2 
decembrie.

La Budapesta a avut 10c- joi- 
semnarea planului de lucru privind 
colaborarea intre Comitetul de Stat 
al, Radioteleviziunii Române și Radio
difuziunea și Televiziunea Ungară pe 
anii 1972—1973. Planul, semnat de că
tre Mihail Bujor Sion, președintele 
Comitetului de Stat al Radioteleviziu
nii Române, și Tompe Istvan, pre
ședintele Radiodifuziunii și Televi
ziunii Ungare, stabilește cadrul dez
voltării în continuare a relațiilor de 
colaborare dintre , cele două instituții.

Secretarul general al Par
tidului Comunist Italian, 
Luigi Longo, 13 primit pe Ab_ 
dallah el-Ahmar, secretar regional 
adjunct al Partidului Socialist Arab 
Baas din Siria, cu . care a avut o con
vorbire cordială, prietenească — re-

Alertă pe piața
monetară occidentală

La Frankfurt, dolarul S.U.A. a fost 
cotat și vîndut, joi dimineața, pentru 
3,29 mărci, ceea ce reprezintă o re
evaluare' de facto a monedei vest- 
germane cu 11,25 la sută (paritatea 
oficială este de 1 dolar pentru 3,66 
mărci). Este cel mai scăzut curs al 
dolarului, față de moneda vest-ger- 
mariă, înregistrat în ultimii 22 de ani. 
în Elveția, la Zurich,' s-au plătit doar 
3,928 franci elvețieni pentru un do
lar, ceea ce echivalează cu o devalo
rizare a monedei americane cu 3,25 
la sută. Intr-o situație asemănătoare 
s-a aflat dolarul S.U.A. și pe alte 
piețe occidentale de devize : Ia Paris, 
de exemplu, cotările de joi dimineața 
au reprezentat o reevaluare de facto 
ă francului francez cu 3,5 la sută, la 
Bruxelles, francul belgian a înregis
trat o. reevaluare de peste 8 la sută, 
iar la Amsterdam cursul dolarului a 
scăzut, in raport cu. guldenul olan
dez. cu 8.9. la sută. Doa>- la Londra 
paritatea dolar-liră sterlină a fost 
menținută la nivelul zilei anterioa
re .; aceasta, insă, numai in urma in
tervenției pe piață a Băncii An
gliei. care a cumpărat, joi dimineața, 
importante cantități de dolari.

(Agerpres)

FLORENȚA

Conferința internațională a tineretului 
în problema securității europene 

Mesajul președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Romania, Nicolae Ceaușescu, 
a trezit un larg ecou în rindurile participanților

ROMA 2. — Corespondentul Ager
pres, N. Puiceâ, transmite : Joi au 
început la Florența lucrările „Confe
rinței intet-naționale a tineretului în 
problemele securității europene", la 
care iau parte circa 300 de delegați 
ai asociațiilor și organizațiilor de ti
neret din țările Europei, reprezen
tanți ai F.M.T.D. și U.I.S., ai fede
rațiilor internaționale ale tineretului 
social-democrat, democrat-creștin și 
liberal. Din țara noastră participă o 
delegație a Uniunii Tineretului Co
munist.

După cum se știe, conferința a fost 
organizată de un comitet italian' — 
din care fac parte federațiile de ti
neret ale partidelor comunist, socia
list, democrat-creștin, socialist de 
unitate proletară și republican. Pen
tru a-i saluta pe participanții la con
ferință a luat cuvintul, între alții, 
primarul Florenței, Bausi, care a sub
liniat importanța conferinței inter
naționale a tineretului european pen

ITALIA

Consultări politice in vederea 
alegerilor prezidențiale

• P.C.I. SI P.S.l. SINT PENTRU UN CANDIDAT SOCIALIST LA 
FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL REPUBLICII

ROMA 2 (Agerpres). — Miercuri 
au început la Roma consultări între 
partidele politice în vederea alegerii 
noului președinte al Republicii Ita
liene, care, după cum s-a mai anun
țat, urmează să aibă loc la 9 decem
brie.

Prima întrevedere din cadrul con- 

latează ziarul „l’Unită. Abdallah el- 
Ahmar a adresat secretarului general 
al P.C.I. un salut din partea preșe
dintelui Republicii Arabe Siriene. 
Hafez el-Assad, transmitted, de ase
menea, invitația ca o delegație a P.C. 
Italian să viziteze Siria.

0 masă rotundă,Ia care au 
participat conducători ai unor mi
nistere și organizații sovietice de 
comerț exterior, precum și reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri din Sta
tele Unite, a avut loc la Moscova. 
La întilnire s-a făcut un schimb de. 
păreri neoficial, într-un larg cere de 
probleme referitoare la perspectivele 
de dezvoltare a relațiilor economi
ce, comerciale și tehnico-științifice 
dintre cele două țări — precizează 
agenția T.A.S.S. Au participat Nikolai 
Baibakov și Vladimir Kirillin, vice
președinți ai Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Nikolai Patolicev, minis
trul comerțului exterior, alte oficia
lități sovietice.

FILIPINE

Scrutinul sîngeros
Recentele alegeri 

parțiale din Filipice 
s-au încheiat cu un 
bilanț sugestiv : 199 de 
morți și 207 răniți. 
Nici chiar in ziua scru
tinului incidentele hu 
au putut fi împiedica
te, deși, formal, au fost 
mobilizați circa 66 000 
de militari. Cu toate 
că autoritățile au des
cris alegerile ca... paș
nice, și cinstite, obser
vatorii le consideră 
drept cele mai sin- 
geroase în decursul ce
lor 25 de ani de exis
tență a Republicii Fi- 
lipine. Unul din cele 
mai violente incidente 
s-a petrecut la mitin
gul de deschidere a 
campaniei Partidului 
liberal, aflat in opozi
ție. Două grenade a- 
runcate asupra platfor
mei vorbitorilor au 
omorit opt persoane și 
au rănit alte 100. Prin
tre cei răniți au figurat 
toți, candidații liberali 
pentru Senat. în ciuda 
acestui atentat, libera
lii au obținut. 7 din 
cele 8 locuri din Senat 
supuse scrutinului, 
precum și postul de 
primar al Manilei, ca
pitala Filipinelor. Par
tidul naționalist, de 
guyernămint, continuă 
însă să dețină 13 din 
cele 16 locuri care nu 
au fost supuse scruti

nului, precum și con
trolul în provincii.

Lupta acerbă pentru 
putere, caracterul ei 
violent se explică prin 
faptul că cei aleși își 
utilizează pozițiile ciș- 
tigate pentru a obține 
avantaje personale de 
tot soiul. In felul aces
ta, este ușor de înțeles 
ciocnirea înverșunată
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EXTERNE

dintre liberali,și națio
naliști deși, din punct 
de vedere politic, între 
aceștia nu există, de 
fapt, nici o deosebire. 
Nici liberalii și nici 
naționaliștii nu se’pre
ocupă de soarta popu
lației, care îndură o 
cruntă mizerie. Nici 
unul dintre cele două 
partide nu și-a propus 
să treacă la realizarea 
unor reforme pentru 
destrămarea relațiilor 
feudale, pentru lichi
darea corupției care 
înflorește la tot pasul.

Forțele progresiste 
ale țării, muncitorii, 
studenții și-au expri
mat în repetate rinduri 
dezacordul cu . realită
țile din țară. Astfel,

tru dezvoltarea cooperării și înțele
gerii nu numai între tinerii din 
întreaga Europă, ci între toate po
poarele Europei, în spiritul păcii și 
securității, al respectării indepen
denței și securității tuturor.

în ședința de după-amiază, preșe
dintele Conferinței, Piero Pignata 
(Federația Tineretului Democrat- 
Creștin din Italia) a citit mesajele de 
salut sosite pe adresa Conferinței din 
partea unor șefi de state, de guverne 
și miniștri de externe din țările Eu
ropei. Citit primul, mesajul președin
telui Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a fost salutat cu vii 
aplauze, prelungite, trezind un lai'.v 
ecou în rindurile participanților' 13? 
lucrările Conferinței,

In continuare, Conferința â ascul
tat rapoarte introductive la dezbate
rile ce încep vineri dimineața, pe 
comisii.

săltărilor s-a desfășurat între o dele
gație a Partidului Comunist Italian 
și o delegație a Partidului Socialist.

La sfirșitul consultărilor — rela
tează ziarul „l’Unită" — secretarul 
general al P.C.I., Luigi Longo, a fă
cut o declștație de presă în care a 
menționat că liderii celor două par
tide au avut un schimb de idei pre
liminare asupra orientărilor și crite
riilor ce vor fi urmate la apropiatele 
alegeri, prezidențiale. „Am constatat 
cu satisfacție existența unui acord 
asupra necesității unei atitudini uni
tare și ne-am exprimat adeziunea la 
propunerea unui candidat socialist 
pentru funcția de președinte al re
publicii, rezervind pentru întîlniri 
ulterioare examinarea problemelor 
referitoare la candidaturi și la mo
dalitățile concrete de procedură" — 
a spus Longo. La rîndul său, secre
tarul Partidului Socialist Italian, Gia
como Mancini, a confirmat presei că, 
la această primă intîlnire, delegația 
partidului său a comunicat hotărîrea 
de a prezenta un candidat socialist 
pentru funcția de președinte al repu
blicii. „Am obținut consimțămintul 
deplin al P.C.I. în susținerea candi
daturii noastre" — a adăugat el.

Pe baza unui „calendar al consul
tărilor", stabilit anterior, P.S.l. 
(membru al coaliției guvernamentale 
de centru-stînga) își continuă între
vederile cu liderii celorlalte partide 
politice. Miercuri după-amiază, o de
legație socialistă a avut un schimb de 
opinii cu o delegație democrat-creș- 
tină.

Tot miercuri, Partidul Socialist- 
Democratic (membru al guvernului, 
alături de democrat-creștini și de 
socialiști) și-a desemnat candida
tul la președinția republicii, in per
soana lui Giuseppe Saragat, actualul 
șef al statului, al cărui mandat ex
piră la 9 decembrie a.c.

suspendarea de către 
președintele Marcos a 
dreptului la inviolabi
litatea persoanei a 
știrnit numeroase pro
teste. 1 500 de studenți 
au manifestat energic 
in orașul satelit al 
Manilei, Caloocan, îm
potriva acestei ho- 
tăriri. Necunoscuți 
mascați au deschis fo
cul asupra manil'estan- 
ților provoeînd moar
tea a două persoane și 
rănirea altor 30. Pe de 
altă parte, auțoritările 
operează numeroase a- 
restări în rindurile e- 
lementelor progresis
te. Asemenea măsuri 
nu intimidează insă 
forțele care se pronun
ță pentru. o înnoire a 
structurilor țării. Dim
potrivă, acțiunile de 
protest se intensifică. 
Nu intîrnplător. după 
alegerile parțiale gu
vernul a apelat la li
berali să coopereze cu 
naționaliștii in vederea 
potolirii „tulburărilor" 
și a găsirii soluțiilor 
celor mai bune pentru 
asigurarea ...prosperi
tății țării. Sint decla
rații și poziții demago
gice care, in fond, ex
primă îngrijorarea 
crescindă a cercurilor 
conducătoare față de 
valul nemulțumirii 
populare.
T. PRELIPCEANU

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA . BucuxeșU, plata „scinteu". Tel. 17 till iu, 17 Bu ZU. Aoouanieutele se tac la oficiile poștele și Uiluzoru du> întreprinderi ji uistitutu. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scinteiu

cvadripari.it

