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CONTROLUL ÎNDEPLINIRII
HOTĂRÎRILOR

este o condiție decisivă
a eficienței actului de conducere

UN CARGOU DE 4 500 
TONE 

LANSAT LA APA 
LA GALAȚI...

ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI
P.C.R. DE LA CONGRESUL

AL VI-LEA AL P.M.U.P.

Făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, dezvoltarea rapidă 

bazei tehnico-materiale și îndepli- 
.Irea programului de educație comu- 

-vnistă a poporului, caracterul tot mai 
complex al vieții sociale ridică în fața 
organelor și organizațiilor de partid 
exigențe sporite în conducerea tu
turor domeniilor de activitate. In 
condițiile în care conducerea con
strucției socialiste devine una din 
științele de importanță hotărîtoare 
pentru progresul social multilateral, 
apare imperios, necesară, așa cum s-a 
accentuat la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R., îmbunătățirea modalități
lor de exercitare a rolului conducă
tor al organizațiilor de partid în 
toate sectoarele vieții sociale.

Practica 
premisele 
realizarea 
constă în 
de partid, 
lului in care se îndeplinesc hotărîrijc 
adoptate. în acest sens, controlul 
trebuie să înceapă de la studierea 
însuși a modului in care sînt cunos
cute hotărîrilc partidului de masa 
comuniștilor, in care se asigură însu
șirea lor aprofundată — condiție 
principală spre a putea fi traduse în 
viață. Acordăm o deosebită impor
tanță acestei cerințe, întrucît nu 
o dată am constatat că una din cau
zele neîndeplinirii unor hotărîri a 
fost faptul că nu erau cunoscute toc
mai de către cei chemați să le 
asigure realizarea. Dintr-un recent 
studiu întreprins de biroul comite
tului județean a reieșit, de exemplu, 
că hotărîri ale unor plenare ale co
mitetului județean. cu prevederi con
crete referitoare la îmbunătățirea 
muncii de partid la Uzina de vagoa
ne Arad, Uzina de strunguri, C.E.I.L., 
„Libertatea" nu erau cunoscute de

a demonstrat că una din 
esențiale de care depinde 

acestei cerințe majore 
perfecționarea controlului 
urmărirea riguroasă a fe-
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toate organizațiile de partid din 
aceste unități, după cum în organiza
țiile de partid de la U.T.A., I.C.A., 
„Refacerea", I.T.A. nu se aflase des
pre sarcinile ce le reveneau în lumina 
unor planuri de măsuri elaborate de 
comitetul municipal de partid.

Analizînd cauzele acestor neajun
suri, am constatat că ele se datoresc, 
în principal, atît modului defectuos 
de organizare a transmiterii hotărîri- 
lor, cit și insuficientei preocupări a 
unor cadre cu munci de răspundere 
pentru cunoașterea acestor hotărîri 
de către toți membrii de partid și 
ceilalți oameni ai muncii. De multe 
ori, transmiterea și însușirea ho- 
tărîrilor se opresc la nivelul co
mitetelor de partid, al birourilor 
organizațiilor de bază și al con
siliilor populare. în această acti
vitate de mare importanță nu sînt 
antrenați în suficientă măsură mem
brii organelor respective, comisiile 
pe probleme șl, in general, activul 
de partid și de stat. Iată de ce, în 
urma studiului amintit, biroul comi
tetului județean de partid a stabilit, 
pe baza indicațiilor conducerii parti
dului, măsuri politico-organizatorice 
concrete în vederea dezbaterii hotă- 
rîrilor organelor superioare de partid 
și de stat, ale organelor locale,. în 
toate organizațiile de partid și ob
ștești, cu masa largă de oameni ai 
muncii. în ultima vreme, în progra
mele de instruire lunară a activului 
de partid și de stat, al organizațiilor 
de masă și obștești, se acordă .un 
spațiu mai mare studierii anumitor 
hotărîri, clarificării aspectelor ce se 
ridică în legătură cu ele. stabilirii 
celor mai judicioase modalități de în
deplinire.

Documentele plenarei C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie 1971 au scos pu
ternic în evidență necesitatea creș
terii rolului adunării de partid ca 
școală a educației comuniste, cadru 
organizat de exprimare a opiniei 
membrilor de partid asupra desfășu
rării activității. Sub acest aspect, 
sîntem preocupați să amplificăm atri
buțiile adunării generale ca factor 
colectiv de control al îndeplinirii 
hotărîrilor, de stimulare a răspunde
rii comuniștilor pentru traducerea în 
viață a măsurilor stabilite. Aceasta 
este cu atît mai necesar, cu cît. de 
multe ori. controlul exercitat, de or
ganizația de partid ar fi putut pre- 
întîmpina menținerea unor neajun
suri. De exemplu, la U.T.A., într-o 
plenară a comitetului de partid s-a 
adoptat un olan de măsuri pentru 
aplicarea legii cu privire la organiza
rea și disciplina muncii în unitățile 
socialiste de stat. Pe parcurs însă, 
biroul comitetului de partid nu a mai 
controlat cum se îndeplinește planul 
de măsuri, nu a informat membrii 
comitetului despre modul în care 
prind viață prevederile 
rămînînd uitate între 
Fără îndoială, dacă ar 
efectiv controlul masei 
nu s-ar fi ajuns la creșterea numă
rului absentelor nemotivate de la

3 771 om/ore în iunie—iulie, la 4 133 
om/ore în octombrie. Pornind de la 
aceste neajunsuri, biroul comitetului 
județean de partid a indicat ca, o 
dată cu elaborarea hotărîrilor, să se 
organizeze aplicarea și controlul 
deplinirii lor, fără să se aștepte 
pirarea termenelor fixate.

Așa cum s-a subliniat ?i în 
drul lucrărilor recentei plenare a 
C.C. al P.C.R., oricît de riguros fun
damentată este o hotărîre, oricît de 
judicioase și precis concretizate sînt 
obiectivele ce trebuie înfăptuite, dacă 
nu se organizează temeinic transpu
nerea lor in viață, ea va rămine un 
act formal, lipsit de orice eficiență 
practică. De aceea, acordînd o deo
sebită importantă organizării muncii 
pentru îndeplinirea hotărîrilor, biroul 
comitetului județean de partid a in
dicat ca, o dată cu adoptarea măsu
rilor, să se stabilească in mod con
cret și cine anume le va îndeplini, 
cum trebuie să se acționeze pentru a 
mobiliza in acest sens toate forțele, 
precizindu-se termenele pentru în
făptuirea fiecărui obiectiv.

Neglijarea controlului îndeplinirii 
face ca, de multe ori, să se adopte 
un șir de hotărîri similare în legă
tură cu aceeași problemă, hotărîri 
care se adună în dosare, în timp ce 
lipsurile se mențin. Bunăoară, ac
tivitatea șantierelor de construc
ții din județ a fost analizată 
în repetate rînduri, adoptîndu-se, de 
fiecare dată, noi planuri de măsuri,

In- 
ex-

ca-

Andrei CERVENCOV1C1 
prim-secretar al Comitetului 
județean Arad al P.C.R.

Intr-una din zilele trecute, 
numeroși sibieni au fost marto
rii unui spectacol inedit, desfă
șurat pe străzile orașului : por
ni* din gara de mărfuri, pe un 
traseu pe care circulația fusese 
oprită din timp, un convoi-auto- 
treiler, lung de 80 metri și așezat 
pe 115 roți, transporta in noua 
zonă industrială un autotrans- 
formator gigant de 220 kVA/110, 
cel mai mare agregat de acest 
fel realizat de uzina „Electropu- 
tere" din Craiova. „Cu aseme

■ll.'K-l'M
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GALAȚI. — (Corespondentul 
„Scinteii" T. Oancea) : De pe 
cala de lansare a Șantierului 
naval din Galați a > fost lansată 
la apă, în cursul zilei de ieri, o 
nouă navă de 4 500 tone. Este 
prima navă la care folosim un 
nou sistem de lansare, ne de
clara tov. Virgil Zota, inginerul 
șef cu fabricația. Printre modi
ficările aduse aș aminti reduce
rea distanței dintre chila navei 
și săniile de lansare, cît și în
clinarea navei la linia paralelă 
cu firele de lansare, fapt ce 
permite ca pana de apă să fie 
mult mai mică și, în acest fel, să 
lansăm Ia apă nave de pînă la 
8 000 tone, la orice cotă de nivel 
a Dunării, chiar și la cote mi
nime de pînă la 80 cm. Cargoul 
care a primit ieri „botezul" Du
nării la Șantierul naval din 
Galati poartă numele orașului 
Tg. Jiu și face parte din pro- 
ducția-marfă obținută peste plan.

...Șl ALTUL FRIGO
RIFIC DE 200 TONE 
LA TURNU-SEVERIN

TR. SEVERIN. — (Corespon
dentul „Scinteii" Ion Anghel) : 
Lucrătorii Șantierului naval din 
Tr. Severin au lansat cu succes la 
apă, in avans cu o lună și ju
mătate față de termenul stabi
lit în plan, un cargou frigorific 
de 200 tdw, destinat exportului, 
în prezent, lucrătorii din această 
întreprindere raportează că pes
te sarcinile de plan .pe T1971 au 
construit' și predat deja benefi
ciarilor la export două nave ma
ritime de mare capacitate.

acestuia, ele 
alte hotărîri. 
fi funcționat 
comuniștilor,

(Coniinuare in pag. * IlI-a)
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asupra cîtorva laturi
ale problemei

I 

ț

).

nea sarcină — i-am auzit schim- 
bind impresiile pe cițiva 
„spectatorii" 
babil că se 
cord". Poate 
au putut să 
la volanul 
mandat.
este un performer tot atît de au
tentic ji de valoros. „Nea Io
nică" — cum ii spun tovarășii 
săi de muncă de la întreprinde
rea „Electromontaj" București 
— primul conducător auto de la 
noi specializat, cu 15 ani in 
urmă, în transporturile super- 
grele — împlinește în aceste zile 
40 de ani de cind practică în
drăgita lut meserie și 80 de ani 
de cind este salariat al aceleiași 
întreprinderi

...La stafia de conexiuni, punc
tul terminus al dificilei curse, 
l-am solicitat o scurtă convor
bire

— Care credeți că a fost cel 
mai greu moment al „probei" 
cu gigantul ?

— Cred că... pregătirea pro
bei, dacă se poate spune așa. : 
drumul de aproape trei sute de 
km făcuți timp de trei zile, de 
la București la Sibiu și tnai

din 
ocazionali — pro- 

stabilește un re- 
câ puțini dintre ei 
afle că și omul de 
remorcherului co- 

tovarășul Ion Dined,

Nicolae BRUJAN

(Continuare în pag. a IV-a)
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Tn toată țara se desfă
șoară o vastă activitate de 
transpunere în viată a mă
surilor pentru îmbunătăți
rea muncii cultural-educa
tive și adîncirea procesului 
de formare a conștiinței 
socialiste ta toți cetățenii 
statului nostru, corespun
zător noii etape de dezvol
tare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. A- 
ceastă etapă superioară în 
evoluția țării noastre pre
supune, alături de eforturi
le susținute pentru crește
rea bogăției materiale, o 
activitate corespunzătoare 
pentru transformarea con
științei oamenilor pentru 
o cunoaștere clară și justă 
a problemelor fundamen
tale care privesc concepția, 
felul de a gîndi al oameni
lor, organizarea raporturi
lor sociale, dezvoltarea 
însăși a societății noastre.

Activitatea cultural-edu- 
cativă și politică de masă 
ce se organizează acum 
este îndreptată spre ridica
rea nivelului de conștiință 
socialistă a întregului po
por Dimensiunile intinse 
ale acestei activități își 
află fundamentarea socială 
în chiar contribuția ei ho- 
taritoare la modelareă con
științei socialiste a întregu
lui popor. Organe de stat 
și de partid organizații de 
masă instituții cu caracter 
social-cultural. persoane 
izolate, totul trebuie mobi
lizat în această activitate.

Printre acestea trebuie 
trecute uniunile de creație, 
și în special Uniunea scrii
torilor. ca și fiecare scrii
tor in parte — cu alte cu
vinte. acea forță de convin
gere și educație care este 
și a fost întotdeauna lite
ratura, '

In trecut — ori de cite 
ori condițiile sociale au 
impus mobilizarea în lup
ta patriotică sau socială — 
scriitorii, dintr-un impera
tiv al conștiinței lor, s-au 
considerat în luptă alături

de cei ce muncesc și au 
dus prin scrisul lor. acțiuni 
memorabile de mobilizare 
a maselor, de lămurire, de 
ridicare la luptă prin prea
mărirea eroilor acelei lup
te. Așa au făcut Vasile 
Alecsandri, Eminescu, Vla- 
hută, Coșbuc. Mihail Sado- 
veanu, fără să mai vorbim 
de scriitori angajați în miș
carea politică a zilelor 
noastre, ca membri activi.

țelurilor propuse. Acțiunea 
literaturii este, așadar, în 
contactul cu cititorul, po
livalentă. Prin mijloacele 
specifice literaturii, prin 
apropierea ei de sufletul 
cititorilor cărora se adre
sează direct și cald, prin 
farmecul genului, prin crea
rea unei realități în care 
cititorii cred, prin crearea 
de eroi, adevărate modele 
umane demne de urmat, li-

Literatura
angajată

O enumerare în această 
privință tinde întotdeauna 
să facă o nedreptate. Dar 
și acești scriitori, au avut, 
printre înaintașii lor, pe 
acei scriitori anonimi care 
au creat o literatură popu
lară revoluționară și. în 
balade, tipuri de eroi revo
luționari. pilde de luptă
tori, de curaj, de conștiin- 

.ță patriotică.
Literatura angajată de 

partea adevărului și a pro
gresului a cunoscut Întot
deauna. pe oricare meridian 
al lumii, aderență deplină 
la mase. Ea răspunde nu 
numai unor imperative so
ciale și politice superioare, 
dar contribuie la formarea 
unor atitudini cetățenești 
active, inrîurește psihologia 
umană in sensul mobilizării 
maxime pentru realizarea

teratura este unul dintre 
mijloacele cele mal efica
ce de influențare ideologi
că, de formare a conștiinței 
socialiste. Această acțiune, 
organizată astăzi la scara 
întregii societăți, impune 
scriitorului, mai mult ca 
oricui, responsabilități spo
rite. E vorba de a scrie o 
literatură care să oglindeas
că, în cea mai mare măsură, 
realitățile complexe ale 
societății noastre de astăzi, 
să cuprindă în imagini con
vingătoare chipul de astăzi 
al omului muncitor, să ofe
re prin acest chip un nou 
model uman in continuă 
perfecționare care să ac
ționeze prin forța idealului, 
prin întreaga lui compor
tare. în sensul influențării 
conștiinței maselor.

Scriitorii adevărați de-

țin prin însușirile lor 
plețea. secretul de a 
trunde și atinge sufletul 
lor care-i citesc și pot des
luși, prin acte de viață, 
ideologia care determină 
ridicarea societății noastre. 
Ei sînt „specialiștii" desci
frării proceselor sufletești, 
ale mobilelor care le pun 
în mișcare, așa că ei. mai 
mult ca alții, prin .creații 
de viață, pot contribui la 
marea acțiune de formare 
a conștiinței socialiste, ca 
bază morală a tot ce are de 
făcut înalt și măreț omul 
din societatea noastră.

Literatura este cel mai 
eficient mijloc de a pre
zenta veridic și convingător 
noul tip de erou, de a sti
mula, prin fapte de viață, 
spiritul de răspundere ca și 
spiritul organizatoric. Li
teratura contribuie la for
marea caracterelor. Ea 
este o reflectare a vieții, 
este imaginea vieții — și 
viața însăși, cu succesele și 
oamenii ei noi, este unul 
din puternicele mijloace e- 
ducative.

Prin cartea sa, scriitorul 
nu este numai el un acti
vist. in cel mai nobil sens 
al cuvîntului, ci și toți ci
titorii săi. ciștigați prin ta
lentul scriitorului, devin 
adevărați propagandiști. 
Fiecare volum dintr-un ti
raj de carte literară este 
un propagandist și numărul 
lor cuprinde întreg întinsul 
țări'.

Pătruns de aceste adevă
ruri. fiecare scriitor, Însu
flețit de idealul umanis
mului socialist, se înscrie 
în marea acțiune de educa
ție marxist-leninistă în 
care este angajată toată 
țara Prin cuprinsul și înal
tul său scop, acest act este 
un act de patriotism, nece
sar și eficace, pentru pro
gresul constant al societă
ții noastre socialiste.

ce-

Demos lene BOTEZ

Sîmbătă seara s-a înapoiat în 
Capitală delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, care a participat la lu
crările celui de-al VI-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez.

Din delegație au făcut parte to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Miu Dobrescu,

membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., și Mihai 
Marin, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Varșovia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Ma
xim Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, Leonte

Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Miron Con- 
stantinescu, Ion Ioriiță, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Stănescu, Mihai Mari
nescu, Ion Pățan, de membri ai 
C C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești.

Erau de față Edward Rokickl, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Polone la București, și 
membri ai ambasadei.

Plecarea din Varșovia9
La plecarea din Varșovia, dele

gația a fost condusă la aeroport de 
tovarășii Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., Piotr 
Jaroszewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Henryk Jablonski, membru al Bi

roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
Franciszek Szlachcic, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Jozef Tejchma, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M U.P., Ryszard Frelek, mem
bru . al Secretariatului . C.C. al 
P.M.U.P., Jaromir Ocheduszko,

ambasadorul Republicii Popular» 
Polone la București.

Erau prezenți membri ai Amba
sadei României la Varșovia,

Conducătorii de partid români și 
polonezi s-au întreținut cordial, 
înainte de plecare, ei și-au strîns 
călduros mîinile. (Agerpres)

Vizitele delegației Partidului Comunist Reman 
in cartiere noi de locuințe ale Varșoviei

VARȘOVIA 11 — Trimișii spe
ciali Agerpres transmit: Sîmbătă 
dimineața, delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., care a participat 
la lucrările Congresului al VI-lea 
al P.M.U.P., a vizitat la Varșovia 
cartiere noi de locuințe din raioa
nele Praga-sud și Praga-nord și 
complexul comercial „Centrum", 
din centrul capitalei poloneze.

Delegația, însoțită de Edward 
’Dobija, vicepreședinte al Sfatului 
popular orășenesc Varșovia, și de 
Waldemar Ramm, inginer-șef al 
Direcției construcției capitalei, a 
vizitat cartierul de locuințe Saska 
Kepa din raionul Praga, situat pe 
malul drept al Vistulei. Ing. Euge- 
niusz Bialecki, inginer-șef al Com
binatului pentru construcții de lo
cuințe Varșovia-est, dă explicații 
ample. Oaspeții se opresc la un 
apartament dintr-un bloc cu 10 
etaje aflat în construcție.

Blocul, cu 140 de apartamente, 
urmează să fie dat în folosință 
pînă la sfîrșitul acestui an. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu se intere
sează de gradul de funcționalitate, 
de soluțiile constructive adoptate, 
de materialele cu care se fac fini
sările.

In continuare este vizitat com
plexul de locuințe „Cartierul tine
rilor", din raionul Grochow, care 
are în prezent peste 2 000 de apar-

tamente. Gazdele poloneze infor
mează pe oaspeții români că, în 
final, acest ansamblu va cuprinde 
circa 4 000 de locuințe.

Coloana de mașini își continuă 
drumul, străbătînd unul dintre 
cele mai mari cartiere de locuințe 
din Varșovia, proiectat pentru cir
ca 70 000 de locuitori. Pînă acum, 
o treime din apartamentele prevă
zute a fi construite aici și-au pri
mit locatarii.

însoțitorii polonezi prezintă o 
serie de date cu privire la ritmul 
de dezvoltare a construcțiilor de 
locuințe în Varșovia. In acest an 
vor fi construite 11 000 de aparta

mente, urmînd ca, în următorii 
doi ani, numărul lor să ajungă la 
20 000. Planul de dezvoltare pînă 
în 1975 prevede construirea în ca
pitala poloneză a circa 90 000 de 
noi locuințe.

Părăsind malul drept al Vistulei, 
delegația se îndreaptă spre zona 
centrală a capitalei, unde este vizi
tat modernul complex comercial 
„Centrum", format din patru mari 
magazine universale —• „Wars", 
„Sawa", „Junior" și „Sezam" — dat 
integral în funcțiune în urmă cu 
un an. De asemenea, se face un 
scurt popas la „Clubul internațio
nal al presei și cărții".

Tovarășului EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Unit Polonez
Părăsind teritoriul Republicii Populare Polone, vă adresăm calde mul

țumiri pentru sentimentele prietenești și ospitalitatea tovărășească de 
care ne-am bucurat în timpul șederii noastre în țara dumneavoastră.

Ne exprimăm convingerea că relațiile dintre țările și partidele noastre 
vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul ambelor popoare, al cau
zei socialismului și păcii în lume.

Folosim acest prilej pentru a ura, încă o dată, dumneavoastră, comu
niștilor și întregului popor polonez succese cît mai mari în îndeplinirea 
programului elaborat de Congresul al VI-lea al P.M.U.P., noi și mari pro
grese pe drumul edificării socialiste, al înfloririi patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului 

Comunist Român

ÎN ZIARUL DE AZI: 

© Răspunsul clujeni
lor la întrecerea 
pentru gospodări
rea pământului

DEZBATERE: 
Proiectul legii viei 
și vinului

S Un nou itinerar 
editorial pentru 
cartea de drumeție

® Inerții in culisele 
comediei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc sincer pentru felicitările transmise cu ocazia realegerii 

mele ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii Democrate Ger
mane. Sînt convins că relațiile prietenești dintre popoarele noastre se 
vor dezvolta în continuare, pe baza marxism-leninismului și a interna
ționalismului socialist, în interesul unității comunității de state socialisto.

WALTER ULBRICHT
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale JOMO KENYATTA
Președintele Republicii Kenya

In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
guvernului și poporului român, precum și al meu personal, adresez 
Excelenței Voastre, guvernului și poporului kenyan cele mai sincere 
felicitări cu ocazia Zilei naționale a Republicii Kenya.

Sînt încredințat că relațiile prietenești existente între țările noas
tre se vor dezvolta continuu, în interesul ambelor popoare, al păcii și 
colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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LOCUINȚA
PROPRIETATE PERSONALĂ

Tini rid seama de locul pe care îl ocupă dezvoltarea 
construcției de locuințe In etapa actuală, de eiortul ii- 
nanciar și material pe care societatea 11 iace în acest 
scop, ne propunem să aducem în atenția iorurilor în 
drept cîteva considerații, în ideea că unele dintre ele 
ar putea ii de folos pentru o eventuală îmbunătățire a 
sistemului de realizare a construcției de locuințe pro
prietate personală, a căror pondere în constituirea fon
dului locativ nou se află în creștere evidentă.

Controlul social 
și confortul 

sporit
După cusn se știe, statul nostru 

acordă o deosebită atenție rezolvării 
cit mai apropiate și în condiții tot 
mai bune a problemei de o rnare 
importanță socială a locuinței. Acest 
lucru este , subliniat, de altfel, de

Perioada 1951—1960 1961—1965 1966—1970 1971—1975
Nr. aparta

mentelor 147 000 725 000 344 000 522 000 (plan)

Pe de altă parte, pentru a da ce
tățenilor posibilitatea să contribuie 
nemijlocit la creșterea fondului loca
tiv, la îmbunătățirea condițiilor pro
prii de locuit, precum și pentru a 
spori răspunderea locatarilor pentru 
întreținerea și folosirea apartamente
lor, statul sprijină cu credite, mate
riale de construcții, proiectare și e- 
xecuție construirea locuințelor pro
prietate personală de .către popu
lație. De regulă, cuantumul creditu
lui acordat de către stat se ridică la 
70—30 la sută din valoarea totală a 
locuințelor, iar rambursarea lui se 
face intr-o perioadă de 15—25 de ani ; 
avansul minim poate fi, și el, con
stituit prin împrumut de la C.E.C. 
Statul face, deci, un efort conside
rabil pentru a susține această acțiu
ne, el își angajează o anumită par
te din capacitatea de a investi.

Față de cele 78 000 de apartamente 
proprietate personală realizate, cu 
sprijinul statului, în cincinalul tre
cut, în anii 1971—1975 se prevede un 
volum de 250 000 de asemenea a- 
partamente, ceea ce reprezintă a- 
proape jumătate din numărul total 
al locuințelor realizate din fonduri 
centralizate. în aceste condiții, de
vine evidentă înriurirea pe care o 
are acțiunea de construire de către 
populație, cu sprijinul statului, asu
pra rezolvării de ansamblu a pro
blemei locuinței ; ne referim atît 
la meritele incontestabile ale aces
tei acțiuni, cît ■ și la neajunsurile 
care se mai manifestă pe alocuri și 
care impun o analiză atentă pentru 
Înlăturarea lor.

Este un fapt cunoscut că volumul 
global de construcții e determinat, 
la un moment dat, de capacitatea 
industriei de a produce materiale
le necesare, de capacitatea de exe
cuție a șantierelor, ca șl de existen
ța documentației țehnico-economice. 
Tn acest sens, nu este greu de în
țeles că suma mijloacelor materiale 
afectate anual de către stat con
strucției de locuințe este riguros de
limitată. în consecință, folosirea 
respectivelor mijloace trebuie să se 
facă cu maximă eficiență și, tocmai 
de aceea, unitățile locative realizate 
de către stat sînt încadrate strict 
în tipuri și categorii de confort, de
finite prin acte normative, care țin 
seama concomitent de posibilitățile 
existente și de necesitatea de a rea
liza un număr cît mai mare de u- 
nități. în limitele unui standard co
respunzător de locuire.

în virtutea căutării unei soluții 
optime — căutare inerentă oricărui 
început — prevederile actuale nu 
reglementează în același mod și 
condițiile de realizare a locuințelor 
proprietate personală. Acest lucru 
a făcut posibilă apariția tendinței 
unor persoane de a se foiosi de 
sprijinul statului în vederea obți
nerii de sporuri importante ale con
fortului, sau ale suprafeței locative, 
față de situația medie. Nu este 
vorba de cazuri izolate, de excepții. 
După cum reiese dintr-o comuni
care primită din partea comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului București, numai în 
Capitală au fost contractate — de la 
înființarea O.C.L.P.P. și pînă în 
luna mai a.c. — un număr de 2 324 
apartamente cu confort sporit, in
clusiv cele în construcții cu puține 
apartamente, așa-zisele „vile". A- 
ceastă cifră echivalează cu aproxi
mativ 10 la sută din totalul con
tractelor încheiate în această pe
rioadă : sub aspect valoric, ponde
rea locuințelor cu confort sporit in 
bilanțul activității O.C.L.P.P. este, 
evident, și mai mare. Desigur, do
rința fiecărei familii de a locui în 
condiții cit mai bune nu are, luată 

creșterea vertiginoasă a numărului 
de apartamente realizate din fon
durile sau cu sprijinul statului, nu
măr care a crescut, de la un cincinal 
la altul, după cum urmează :

;în sine, nimic de natură să trezeas
că obiecții ; dar in împrejurările ac
tuale nu putem să nu observăm că 
sporurile <le confort se realizează pe 
seama restrîngeriî numărului total 
al apartamentelor care pot fi con
struite la un moment dat. Nu este 
nevoie de prea multe cunoștințe de 
specialitate pentru a constata că, cu 
aceleași mijloace cu care se reali
zează o locuință gen vilă, se pot 
construi 3—4 apartamente de se
rie ; pentru fiecare asemenea spor 
de confort, citeva familii sînt 
nevoite, astfel, să mai aștepte pină 
la o soluționare convenabilă a si
tuației locative. Așadar, in timp 
ce pentru unii rezolvarea problemei 
vitale a dobîndirii unei locuințe co
respunzătoare este amînată, alții — 
care, trebuie s-o spunem, nu prea 
ar avea, în general, de . ce să se 
plingă — se întrec în salturi de la 
bine la și mai bine. Pe lingă a- 
ceastă consecință directă se adaugă 
efectele secunde — nu mai puțin 
importante — cum ar fi dispersarea 
șantierelor in multe puncte de lu
cru, cu randament scăzut, încetini
rea procesului necesar de moderni
zare și industrializare a construc
țiilor. In condițiile în care ponderea 
locuințelor proprietate personală a- 
junge, așa cum arătam la jumătate 
din total, asemenea consecințe ca
pătă o amploare considerabilă.

S-a făcut auzită afirmația, în ge
neral valabilă, după care, „de vre
me ce plătește, oricine poate să be
neficieze de condiții de lux". Pro
blema pe care o ridicăm în rîndu- 
rile de față nu poate fi redusă, in 
nici un caz, la o asemenea aserțiu
ne : chiar dacă se plătește costul

Contractul 

și prioritățile

„Adunarea generală extraordinară 
a blocului A 2 din str. Surorilor nr. 
9—15 sectorul 8. luînd în dezbatere 
problemele legate de necxecutarea 
lucrărilor din devizul-proiect 3675/ 
1965, modificat în 1966, deviz ce a stat 
la baza construirii blocului nostru în 
perioada 1 iunie 1966—30 septembrie 
1967 și care formează obiectul dosa
rului 5423 din 30 septembrie 1970, la 
Tribunalul municipal București, a ho- 
târît în unanimitate a se adresa dv. 
pentru a solicita sprijin în rezolvarea 
acestui caz...", tn ultimii ani, la re
dacția noastră au sosit zeci de aseme
nea scrisori, care aduceau în atenția 
generală frecvența mare a unor ne
potriviri intre proiectele locuințelor 
contractate de cetățeni și situația 
reală a apartamentelor luate în pri
mire. Alte zeci de scrisori ne semna
lează calitatea necorespunzătoare a 
execuției, numărul mare de defec
țiuni, de remedieri neefectuate în 
termen legal de către constructor 
in cazul unor blocuri de locuințe 
proprietate personală. Care să fie 
cauza acestor nemulțumiri — înfăți
șate, de altfel, multor consilii popu- 

acestui lux, cum *r putea fi 
oare evaluat și recuperat preju
diciul pe care toate consecin
țele descrise mai sus il aduc pe 
plan social ? Obținerea de foloase, 
de condiții speciale, în dauna altora, 
este opusă spiritului, principiilor so
cietății noastre, care nu-și propune 
satisfacerea privilegiată a unora, ci 
creșterea bunăstării materiale și 
spirituale a tuturor oamenilor mun
cii. Dacă ținem seama de cunoscu
tele abuzuri și ilegalități — comise, 
în marea majoritate a cazurilor, 
tocmai în legătură cu locuințe de 
confort sporit — apare și mai evi
dentă nepotrivirea cu principiile e- 
chității noastre socialiste a unor 
asemenea situații.

Dar cine sînt, oare, solicitanții ? 
Desigur, mulți dintre ei sînt oameni 
care și-au ciștigat, prin muncă, banii 
și, deci, posibilitatea de a solicita 
un nivel sporit de confort Dar este 
un fapt incontestabil că printre 
aceștia se numără destui clienți 
ai „Comisiei pentru cercetarea 
provenienței unor bunuri care nu 
au fost dobîndite în mod licit". 
Faptul este simptomatic : sfidarea a- 
runcată simțului de echitate socială 
pornește tocmai de la cei tentați 
să trăiască din cîștiguri nemun
cite. Nu poate fi tolerată situația 
paradoxală de a pune mijloace mate
riale importante la dispoziția unor 
beneficiari de excepție — în timp ce 
statul face eforturi susținute pentru 
a soluționa problema locuinței pentru 
cît mai multe familii.

După opinia noastră, construcția 
de locuințe proprietate personală ar 
trebui reglementată tot atît de 
ferm ca și construcția locuințelor 
proprietate de stat, și unele și 
celelalte urmărind aceleași scopuri 
și fiind realizate, în principal, prin 
aceleași mijloace. Excepție ar pu
tea face numai cazurile bine justi
ficate din punct de vedere social ; 
ne referim la locuințele personali
tăților cu un aport deosebit îr> di
versele domenii ale creației, specifi
cate, de altfel, și în normele care 
reglementează dreptul la spații ex
cedentare în repartizarea suprafeței 
locative proprietate de staț. Evident, 
actualele tipuri și categorii de a- 
partamente ar putea fi diversificate, 
ponderea locuințelor cu mai multe 
camere ar putea fi pusă • tn discu
ție. Obiecția că, cu asemenea apar
tamente nu se pot alcătui clădiri 
care să ocupe unele terenuri libere 
din perimetrul central al orașelor 
nu stă în picioare : aceste terenuri 
pot căpăta, deocamdată, și alte des
tinații, de incontestabilă utilitate — 
cum ar fi locurile de joacă pentru 
copii, spațiile verzi, terenurile și a- 
menajările simple pentru sport — 
constituind rezerve prețioase pen
tru sistematizarea urbană. De altfel, 
nu există nici o obligativitate de a 
ocupa, de astăzi, cu construcții du
rabile toate terenurile libere din- 
tr-un oraș ; dimpotrivă, existența 
unor disponibilități teritoriale, pen
tru necesități neprevăzute, este o 
cerință obiectivă în procesul dezvol
tării localităților.

Renunțarea la construirea de lo
cuințe cu „confort sporit", departe 
de a dăuna în vreun fel Interese
lor colectivității, ar avea darul să 
contribuie Ia aplicarea cu consec
vență — și în acest domeniu al 
vieții sociale — a principiilor echi
tății socialiste : ca și în repartiția 
venitului național, combaterea ten
dințelor egalitariste nu trebuie să 
ducă nicidecum la crearea unor di
ferențe nejustificat de mari între 
condițiile de locuit ale membrilor 
societății. Concentrarea mijloacelor 
oferite de către stat spre dezvolta
rea construcției de locuințe, desfă
șurarea acestui proces în coordona
tele unei concepții unitare vor per
mite atingerea mai rapidă a unuia 
dintre obiectivele importante ale po
liticii partidului și statului nostru 
— asigurarea pentru fiecare familie 
de oameni ai muncii a unei locuințe 
corespunzătoare, ca parte organică 
a creșterii bunăstării generale.

lare și, nu o dată, chiar instanțelor 
judecătorești, unor organe centrale 
ale administrației de stat ?

După cum se știe, asupra lacune
lor sistemului actual de organizare a 
acestei activități, asupra mecanismu
lui greoi de lucru, asupra funcționării 
sale defectuoase, tributare în bună 
măsură manifestărilor de birocra
tism — surse ale neajunsurilor 
și neînțelegerilor — au apărut, în 
ziarele centrale șl județene, la radio 
și televiziune, nenumărate semnale 
critice. în cele ce urmează ne pro
punem să abordăm ceea ce socotim a 
ti punctul nevralgic al tuturor dificul
tăților : modul de contractare. în sis
temul actual, lucrurile se desfășoară 
la fel ca în clasica poveste cu... blana 
ursului. Mai precis, în momentul 
semnării contractului, apartamentul 
nu există, încă, decît sub forma unor 
planșe trase la șapirograf. Or, practi
ca acestor ani a dovedit că, dacă vii
torul locatar este pus in situația să-și 
respecte obligațiile sale cu cea mai 
mare rigurozitate, nu la fel stau lu
crurile in privința celeilalte părți. 
Motiv pentru care, de foarte multe 

ori. constructorul își permite să mo
difice datele inițiale ale proiectului, 
să neglijeze parametrii calitativi, să 
încalce termenele de predare — invo
când fel de fel de argumente pretins 
obiective — ferit, adesea, de orice ne
plăceri, de orice risc de a fi tras la 
răspundere. Practic, în condițiile ac
tuale. în loc să ofere cetățeanului ga
ranții ferme, semnarea contractului 
nu face decît să-i declanșeze o per
manentă stare de tensiune, de 
neliniște și incertitudini. Și, nu 
o dată, navigînd pe aceste ape 
agitate, el se simte atras de do
rința ca — împotriva normelor 
existente — să se instaleze pe șan
tier pentru a. veghea nemijlocit asu
pra modului în care se materializea
ză proiectul. Omenește, este de înțe
les : clnd îți faci o casă, ți-o faci 
pentru o viață întreagă. Vom arăta, 
însă, ceva mai departe, cîteva din
tre urmările negative ale acestei 
stări de lucruri.

Deoarece titularul de contract este 
lipsit practic de orice posibilitate li
cită de a acționa pe parcurs, ei este 
pus, în cele din urmă, în fața fap
tului împlinit și nu are de ales decît 
între a se resemna și a deschide ac
țiune pe cale judiciară, cu toată aler
gătura pe care o implică. Pe de altă 
parte, sistemul actual al contractări
lor face ca — prin exprimarea unor 
cerințe diferențiate de finisare și e- 
chipare de către cei care alcătuiesc 
suma beneficiarilor unui anume bloc 
— să fie perturbată organizarea rit
mică, în lanț a proceselor de execu
ție, provocîndu-se dificultăți reale 
constructorului și determinindu-se o 
complicare a tetivității șantierului 
respectiv, precum și depășirea dura
tei normale de realizare a construc
ției. De aici, decurg trînări și pentru 
creșterea gradului de mecanizare, de 
industrializare a execuției. Apariția 
inoportună pe șantiere a viitorilor lo
catari nu face decît șă accentueze 
aceste neajunsuri, cu atît mai mult 
cu cît unii dintre ei încearcă, pe căi 
ocolite, să obțină beneficiul unei a- 
tenții „speciale". Este regretabil că 
anumiți lucrători se lasă convinși 
de asemenea „argumente", ajungind 
chiar să aștepte producerea de sti
mulente pentru a-și îndeplini obli
gațiile de serviciu.

Toațe aceste inconveniente ar putea 
ti' iplățuralp: dacă s-ar inversa ordi
nea celor două momente esențiale : 
mai întii să se execute construcția și 
apoi — după ce o recepție riguroasă 
a atestat atingerea tuturor parame
trilor calitativi și cantitativi ai pro
iectului — apartamentele să fie puse 
în vînzare, în condițiile de credit 
prevăzute în legislație. Credem că 
asemenea rezolvare ar permite cetă
țeanului să contracteze în deplină 
cunoștință de cauză, scutindu-I de 
orice fel de surprize și obligindu-1 
în același timp pe constructor la o 
exigență sporită. Pe de altă parte, 
inițiindu-se o lărgire a gamei de a- 
partamente, o diversificare mai ac
centuată a tipurilor — așa cum su
geram în capitolul anterior — s-ar 
asigura condiții de alegere pentru fie
care solicitant, pe măsura cerințelor 
Și a posibilităților.

Ajunși eu firul demonstrației la 
acest punct, s-ar cuveni să ne oprim 
și asupra unui alt aspect care — in 
viziunea aici propusă — ar urma să 
dobîndească o certă însemnătate : 
ordinea prezentării la contractare. 
După cum se știe, în această pri
vință. acționează în prezent mai 
multe criterii de prioritate. Aparent, 
lucrurile decurg cît se poate de lim
pede. Contractarea ar trebui să se 
realizeze pe bază de liste de prio
rități, aprobate de comisia de priori
tăți, conform prevederilor legale, pri
mirea de opțiuni făcîndu-se in presa 
locală, pentru informarea cetățenilor. 
Să oferim însă cititorilor noștri un 
pasaj din constatările făcute, în 
urmă cu un an, de către Procu
ratura municipiului București: „Prac
tic nu a fost posibil să deter
minăm dacă prioritățile au fost 
respectate, deoarece formularele de 
cerere și de contract, sau alte lucrări, 
nu conțin datele care să indice mo
tivele pentru care un cetățean a avut 
prioritate față de altul. De asemenea, 
practic, a fost imposibil să se stabi
lească cîțî și cine anume a optat 
pentru apartamentele din perimetrele 
centrale, pentru ca astfel să se poată 
stabili dacă prioritățile prevăzute de 
actele normative au fost respectate". 
O scrisoare recentă, semnată de L. 
Panțeru din București, ilustrează alt 
neajuns în aplicarea riguroasă a cri
teriilor stabilite: „Acest procedeu 
utilizat de O.C.L.P.P. (contractarea la 
ghișee diferite, în funcție de cartierul 
în care este amplasat blocul — n.a.) 
are efectul că anulează în practică 
ordinea de prezentare a cumpărători
lor, prevăzuta în listele afișate ante
rior vînzârii (liste care se presupune 
că ar fi fost întocmite în conformi
tate cu criteriile de prioritate — n.a.) 
și, in al doilea rind, în loc să par
ticipe Ia contractarea oricăruia din
tre apartamentele disponibile afișate, 
solicitantul se limitează la un singur 
eartier".

După opinia noastră, pentru a 
spori obiectivitatea stabilirii ordinii 
de prezentare Ia contractare, ca și 
pentru a înlesni verificarea de către 
oricine a corectitudinii acestei ope
rațiuni, sistemul actual de criterii ar 
trebui simplificat, evltlndu-se astfel 
posibilitatea oricărei interpretări ar
bitrare. In primul rind, socotim nu 
tocmai firesc ca mărimea sumei de
puse să figureze printre aceste cri
terii la un loc de frunte. Nu pare pe 
deplin echitabil ca posibilitățile mai 
modeste ale unor familii de a eco
nomisi anumite sume de bani să le 
handicapeze in eforturile de a-și so
luționa mai bine o problemă de a- 
semenea rezonanță socială cum este 
aceea a locuinței.

Ceea ec credem că ar trebui să se 
urmărească prin simplificarea siste
mului de priorități este consolidarea 
unui criteriu de bază, ușor controla
bil, cum ar fi, de pildă, ordinea de 
înregistrare a cererilor. Din moment 
ce constituirea avansului minim este 
oricind asigurată, prin Împrumut de 
la C.E.C., nu există nici un impedi

ment pentru formularea cererii, de 
Îndată ce solicitantul s-ar decide pen
tru această soluție. Evident, situa
țiile cu caracter de excepție — spe
cificate în lege — urmează a fi tra
tate in consecință (ne referim la eva
cuări datorate demolărilor, calamită
ților, sau altor împrejurări ieșite din 
comun). Desigur, pot fi aduse și alte 
argumente în favoarea aoastui punct 
de vedere — și, sîntem convinși, îm
potriva lui, de asemenea. Cert este 
că, dată fiind complexitatea proble
mei aduse în discuție, ar fi neoesar 
un "studiu mai larg, întreprins cu 
atenție și seriozitate.

Reconsiderarea si simplificările «u-

Intermediarul 

și garantarea 

calității
______________

Făcind o sinteză a numeroaselor 
sesizări, scrisori și propuneri prile
juite de raporturile cetățenilor eu 
oficiile pentru construirea de locuin
țe proprietate personală, constatăm 
că firul observațiilor se ramifică in 
două direcții importante : pe de o 
parte, relațiile propriu-zise cu a- 
ceste instituții, modul lor de lucru 
cu publicul, iar pe de alta, nemulțu
mirile beneficiarilor în legătură cu 
obiectul acestor relații — locuințele 
cop,tractate. Ambele aspecte ridică, 
prin frecvența și gravitatea semna
lelor . înregistrate, semne de ihtre- 

;bare in legătură cu menirea oficiilor 
amintite. Numai Ia redacția ziarului 
„Scînteia" au sosit, în cursul anului 
curent, aproape o sută de asemenea 
scrisori, din mai multe județe ale 
țării, semnate uneori de colective 
întregi de locatari. „Conform con
tractului încheiat cu O.C.L.P.P. — 
ne scriu locatarii blocului M 1 Ber- 
ceni, din București — termenul de 
dare în folosință a blocului nostru, 
stabilit pentru 31 decembrie 1970, a 
fost schimbat ulterior pentru data 
de 31 martie 1971, fără a fi și noi 
consultați. Deși sîntem la data de 
10 mai 1971, blocul nu este terminat, 
instalațiile nu sînt terminate com
plet șî nu funcționează în bune con
diții, iar despre finisajele exte
rioare, nu se știe cind vor fi în
cepute. (...) Față de cele de mai sus, 
toți locatarii sîntem indignați de 
lipsa de atenție, de faptul că, cu 
toate sesizările noastre, O.C.L.P.P. 
și întreprinderea constructoare n-au 
luat încă nici o măsură”. Stări de lu
cruri asemănătoare ne-au fost aduse 
La cunoștință in nenumărate rînduri. 
Or, se știe că rostul principal 
al O.C.L.P.P. este tocmai acela de a 
reprezenta cu exigență și în mod ca
lificat punctul de vedere al benefi
ciarilor în relațiile cu constructorul, 
țreabă pentru care, de altfel, se și 
percepe un comision. De ce, atunci, 
interesele legitime,ale cetățenilor nu 
sînt, de fiecare dată, cu strășnicie 
susținute ?

prea greu 
fi ca ofi- 
constructori 

contracte- 
solicitarea

Răspunsul nu este 
dat. Firesc ar 

să-i oblige pe 
să respecte dauzele 
lor, fără să mai aștepte
expresă a viitorilor locatari — și, în 
orice caz, să acționeze neîntîrziat la 
simpla semnalare a unor neajunsuri ; 
un cunoscut, principiu juridic arată 
că un contract este lege pentru părți. 
In realitate, de multe ori, beneficia
rii sînt nevoiți să acționeze în justi
ție tocmai instituția chemată să-i 
reprezinte. în med paradoxal, ajunși 
în fața instanțelor, reprezentanții 
O.C.L.P.P. caută, de regulă, să pa
ralizeze acțiunea, prin cele mai fe
lurite pretexte, tergiversări și obiec
ții, astfel incit nu mai știi poziția 
cui o apără aceștia : a beneficiarilor 
sau a constructorului. Ceea ce ar tre
bui să primeze sînt, desigur, oerin- 
țeie majore ale societății, care pre
tind ca mijloacele importante, in
vestite de stat pentru sprijinirea 
construcției de locuințe proprietate 
personală, să-și capete finalizarea 
optimă, în termenele prevăzute și în 
condiții de calitate corespunzătoare. 
Fiindcă, în cazul de față, poziția ce
tățenilor are numai în aparență un 
caracter limitat, ea reunind, în esen
ță, interesele individuale eu cele ge
nerale, ale colectivității, legate de 
rezolvarea mai bună, pe ansamblu, 
a problemei locuinței. A tolera negli
jența organizațiilor de construcții, a 
ezita să le tragi la răspundere repre
zintă, in ultimă analiză, o atitudine 
păgubitoare la adresa întregii socie
tăți. Considerăm că una dintre ex
plicațiile unei asemenea inadmisibile 
îngăduințe — și nu cea din urmă — 
o constituie faptul că atît O.C.L.P.P., 
cît și constructorul se află, de regulă, 
în aceeași subordonare nemijlocita, 
materializată nu o dată chiar prin 
una și aceeași persoană : vicepreșe
dintele de resort al comitetului exe
cutiv al consiliului popular respectiv.

în practica acestor ani, îngăduința 
la care ne referim a trecut uneori 
orice limite. Iată ce ne scrie, de pil
dă, Paul OLsanschi. beneficiarul con
tractului pentru apartamentul 61 din 
blocul OD 52—54, Aleea Ostașului 
nr. ,1, București: „Ca urmare » în
deplinirii unor forme pentru prelua
rea apartamentului. Consiliul popu
lar al sectorului 4 a hotărît evacua
rea mea din locuință. Față de aceas
tă situație, am solicitat delegatului

gerate In cele de mal sus ar contrl- 
ui, după părerea noastră, la o per
fecționare vădită a sistemului de 

realizare a construcțiilor de locuințe 
proprietate personală, in pas cu ce
rințele etapei actuale. S-ar elimina, 
astfel, multe operații inutile, multe 
situații generatoare de nemulțumiri, 
s-ar înlătura confuzii și echivocuri 
prin care, nu o dată, s-au strecurat 
acte de incorectitudine. Desigur, cele 
puse aici în discuție reprezintă un 
punct de vedere ; este de datoria 
organelor competente, a specialiști
lor să se pronunțe asupra Iui, să 
persevereze pe linia găsirii celor mai 
bune soluții.

O.C.L.P.P., m nenumărate rînduri, 
semnarea procesului verbal de pre
dare. cu mențiunea defecțiunilor 
constatate. (...) în prezent, fiind silit 
să mă mut. atît delegatul O.C.L.P.P., 
cit și constructorul folosesc șanta
jul pentru a mă determina să sem
nez procesul verbal fără nici o men
țiune". în alte cazuri, nici măcar 
după ce justiția le dă ciștig de cauză, 
cetățenii nu-și văd doleanțele satis
făcute. Asociația locatarilor blocului 
H9, Aleea Stănilă nr. 3, București, 
ne sesizează' in luna mai a.c. că nici 
pînă la acea dată sentința din 31 au
gust 1970 a judecătoriei sectorului 6 
nu fusese adusă la îndeplinire. Ci
tăm din sentință : „Obligă Oficiul 
pentru construirea de locuințe pro
prietate personală (...) să procedeze 
Ia remedierea defecțiunilor de con
strucții prevăzute în raportul de ex
pertiză, ce le va executa pină Ia 

octombrie 1970, atît cu privire la 
infiltrațiile înteme de apă în ziduri, 
cît și cele privitoare Ia placaj"; în 
mod surprinzător, la sesizarea zia
rului, adresată organismelor respon
sabile din Consiliul popular al mu
nicipiului București, ne răspunde... 
constructorul (I), stabilind, cu de 
la sine putere, ca și cum sentința 
nici n-ar fi existat, un nou termen, 
pentru sflrșitul lunii septembrie 
1971. Iată unde duce lipsa de exi
gență, de simț al răspunderii, unda 
duc slăbiciunile de netolerat ale in
termediarului dintre cetățeni și con
structor : un an întreg de tergiver
sări și tracasări pentru ceea ce ar fi 
trebuit să se execute, de la bun în
ceput, în virtutea unor obligații ele
mentare !

Avînd în vedere toate cele arătate 
mai sus, apare cu limpezime imagi
nea unor organisme asupra utili
tății cărora planează justificate 
semne de întrebare. Lă drept vor
bind. prin realizarea propunerilor- 
pe care le expuneam în capitolele 
precedente — renunțarea la con
strucția de locuințe tip vilă, cu con
fort sporit ; contractarea apartamen
telor abia după încheierea execuției 
și efectuarea unei recepții intransi
gente ; reconsiderarea criteriilor de 
acordare a priorității — întregul sis
tem ar putea fi simplificat în mare 
măsură.

In discuțiile purtate eu specialiști 
din domeniul proiectării și realizării 
locuințelor, din sfera activității ju
diciare, s-au relevat și unele propu
neri în legătură cu modalitățile posi
bile de organizare mai eficientă. Re
zolvarea (după părerea noastră) cea 
mai potrivită ar fi aceea ca relația cu 
cetățeanul beneficiar să o poarte di
rect constructorul, ținind seama, de
sigur, de vechimea înscrierii, atesta
tă prin liste întocmite de C.E.C. A- 
ceastă cale, eliminînd orice verigă in
termediară, ar pune în raporturi con
tractuale nemijlocite pe solicitant cu 
executantul, cu toate consecințele care 
decurg de aici. Interesul organizației 
de construcții pentru a se prezenta în 
fața publicului cu apartamente reali
zate ireproșabil, pentru Întărirea con
trolului tehnic de calitate și a axitore- 
cepției, ar putea fi stimulat prin inclu
derea, ca principal indicator de plan, a 
numărului apartamentelor contractate 
efectiv.

Au fost expuse aici o sumă 
de considerații, de argumen
te. propuneri și sugestii — 
îzvorîtc din practică, din 
numeroasele opinii exprima
te de cetățeni, constructori, 
specialiști — nu cu intenția 
de a intra în detalii sau de 
a. da soluții definitive, ci de 
a sugera un schimb de pă
reri, dînd astfel posibilita
tea organelor responsabile 
să tragă concluziile cores
punzătoare pentru perfec
ționarea domeniului consi
derat.

Gheorghe SASARMAN 
arhitect
Dinu POPESCU
jurist

în urmă cu 100 de ani, la Va
lea Măriei, pitoresc loc de agre
ment din Țara Oașului, aflat la 
300 de metri de comuna Vama 
(renumită prin ceramica mește
rilor săi), exista un adevărat 
complex balneo-cli materie, iz
voarele de ape minerale de aici 
fiind folosite în tratamentul bo
lilor reumatice și al unor a- 
fecțiuni interne. Cu timpul, dată 
uitării și distrusă apoi aproape 
complet de război, Valea Mă
riei a reintrat, in acest an, în 
actualitate. In prezent, aici se 
află în plină construcție două 
hoteluri cu peste 100 de locuri. 
Totodată, pînă acum, au fost 
curățate și reamenajate 10 vechi 
fintîni pietruite, care captează 
izvoarele de ape minerale, s-au 
amenajat căsuțe de camping și 
un local de alimentație publi
că. In imediata apropiere sînt 
avansate lucrările de forare 
pentru captarea unui izvor de 
apă termală. In cursul anului 
viitor, complexul va putea să-și 
primească oaspeții.

FAPTUL 
iDIVERS 
| Renaște...
| Valea Măriei
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Dacă-1
întîlniti

9

AurelAcum trei ani, șoferul 
Runcan din Brașov, conducind 
un autovehicul cu viteză excesi
vă, a săvirșit un accident de 
circulație. Trimis in judecată, el 
a fost obligat să plătească re
pararea mașinilor avariate din 
vina sa. In luna iunie 1970, se 
pare Insă că s-a răzgindit : a lă
sat datoria baltă și a plecat, el 
știe pe ce cale. Dacă-l intilniți, 
anunțați organele- de miliție, 
pentru a fi readus pe... drumul 
cel bun.

Tot la
penitenciar

S-a întîmplat în trenul accele
rat București — Satu-Mare. în 
momentul In care a oprit în 
gara Oradea, unul din călători, 
Adexandru Iloșvai, din Satu- 
Mare, a ieșit să se plimbe pe 
peron., După cîteva'minute, cînd 
s-a ..întors la locul său, ia valiză 
de unde nu-i. Dispăruse fără 
urme, o-dată cu... vecinul de 
compartiment. ! în urma cerce
tărilor întreprinse însă de orga
nele de miliție din Oradea, făp
tașul a fost identificat într-un 
timp record. Acesta nu era al
tul decît luon Nemestian, paznic 
la... penitenciarul din localitate ! 
Deferit acum organelor de jus
tiție, el va ajunge în curînd tot 
în același Ioc. Dar din paznic — 
păzit !

Intr-una. din nopțile trecute, 
la Spitalul unificat din Sibiu a 
fost internată, in stare gravă, 
Floarea Constantin, in virstă 
de 2 ani. Fetița prezenta 
numeroase leziuni corporale. 
Victima vreunui accident 7 La 
prima vedere așa părea. In 
realitate era vorba de un act 
bestial : Viorel Căldărar lovise 
fetița cu ce a găsit la indemină 
(ca să-și descarce „nervii" in 
urma unui scandal pe care l-a 
avut cu mama ei). Acum, pen
tru acest fapt va trebui să su
porte rigorile legii, care-l vor 
deprinde să-și stăpinească nervii.

O țigară
la volan

înDupă terminarea lucrului — 
cîmp, Andrei Kovacs, tractorist 
la S.M.A. Cenei (Timiș), se în
torcea spre sediul brigăzii. La un 
moment dat a început să se sco
tocească prin buzunare, căutind 
pachetul de țigări și cutia de 
chibrituri. Șî-a scos o țigară în 
plin mers și ,pentru a o aprin
de, a lăsat volanul liber. Cîteva 
clipe numai. Suficiente însă ca 
tractorul să intre cu roțile din 
partea dreaptă în canalul de 
scurgere a apei de la marginea 
drumului și să se răstoarne. 
Prins sub tractor, A. K. a fost 
accidentat mortal.

Școala a fost
salvată

Intr-una din diminețile tre
cute, la Școala generală din sa
tul Corpadea (Cluj) a izbucnit 
un puternic incendiu provocat 
de niște scintei provenite de la 
coșul clădirii. La alarma dată 
de paznic, zeci de locuitori, ti
neri și vîrstniei, au venit cu ce 
au avut la îndemînă fiecare, în- 
cepînd lupta cu flăcările. In urma 
intervenției lor hotărîte, în care 
s-au distins în chip deosebit Va- 
sile Simionaș, Cu cei trei fii 
ai lui — Ion. Vasile și Viorel — 
precum și Radu Teodor. Șopte- 
rean Zaharia și alți săteni, in
cendiul a fost localizat și stins. 
După efectuarea reparațiilor 
necesare, grație abnegației să
tenilor. elevii și-au putut relua 
cursurile.

Rubricd redactata de s 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondențilorCU ! , 
„Scînteii".
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In dezbatere:

PROIECTUL LEGII
VIEI Șl VINULUI

Criterii 
mai clare 

de apreciere 
a calității 

vinului
Podgoria Drăgășani cuprinde o su

prafață de 10 000 ha plantații viti
cole, iar în perspectivă va ajunge 
la 14 000 ha. Este o suprafață mare 
de pe care se pot obține struguri și 
vinuri de calitate. Specialiștii din 
stațiunea noastră consideră ca una 
din principalele lor sarcini perfec
ționarea tehnologiilor de organizare 
și întreținere a plantațiilor viticole 
în scopul ridicării potențialului lor 
productiv, direcții în care își cana
lizează întreaga activitate. Tot
odată, în scopul refacerii specificului 
podgoriei, stațiunea noastră, ca uni
tate de cercetare, urmărește și crea
rea de noi soiuri pentru vinurile 
ușoare, de consum curent, mult so
licitate în prezent atît pe piața in
ternă, cit și externă. In acest scop, 
stațiunea a creat soiul Crîmpoșia 
„3-7 A" destinat producerii unor 
astfel de vinuri. El este în faza de 
omologare și, incepind cu anul viitor, 
via fi extins în producție.

Viitoarea Lege a viei și vinului ar 
trebui să faciliteze producerea vinu
rilor cu conținut mai scăzut de al
cool. Or, în proiectul de lege, vinu
rile se clasifică astfel : de consum 
curent, de calitate superioară și spe
ciale. Criteriul principal al acestei 
clasificări rămine însă, ca și pînă 
acum, tăria alcoolică. Pentru a depăși 
neajunsurile ce izvorăsc* de aici, ar 
trebui ca, prin lege, pentru vinurile 
de consum curent, pe lingă tăria al
coolică, să se precizeze și alte ele
mente de apreciere a calității lor : 
friictuozitate, finețe, catifelare, cor
polență. Aceste însușiri dau vinurilor 
tipicitatea caracteristică fiecărei 
podgorii. In felul acesta va crește 
interesul producătorilor pentru ob
ținerea unor vinuri ușoare, cu însu
șiri gustative specifice podgoriei dc 
proveniență, determinînd, în sfîrșit, 
dispariția de pe piață a vinurilor 
anonime.

CONSILIUL ȘTIINȚIFIC 
ȘI DE ADMINISTRAȚIE 

AL STAȚIUNII EXPERIMENTALE 
VITICOLE DRAGAȘANI

Să se prevadă 
obligația creșterii 

suprafeței ocupate
cu soiuri

Realizările obținute în viticultură 
și vinificație nu corespund in totali
tate eforturilor mari pe care statul 
le-a făcut în scopul dezvoltării a- 
cestor sectoare. Există o serie de 
neajunsuri, care se traduc prin nive
lul scăzut al producției de struguri 
ce se realizează, precum și prin ca
litatea nu întru totul satisfăcătoare a 
vinurilor.

Legea viei și vinului, prezentată 
sub formă de proiect discuției pu
blice, va contribui la întronarea unei 
ordini și în acest domeniu de activi
tate. Din ea decurg sarcini importante 
pentru cercetarea științifică, și anu
me pentru Institutul de cercetări 
pentru viticultură și vinificație și 
stațiunile experimentale viticole.

Intrucît legea acordă o importanță 
deosebită dezvoltării în perspectivă 
a viticulturii din țara noastră, este 
necesar să se urmărească o specia
lizare a podgoriilor, în sensul culti
vării în fiecare areal a unui număr 
mai redus de soiuri, respectiv a pro
ducerii unui număr mai restrîns de 
tipuri de vin de o calitate specifică. 
Fără a însemna o îngustare a sorti
mentului de băuturi, această măsură 
va conduce la mărirea considerabilă 
a producției vinurilor de calitate și 
va ușurai realizarea dezideratului pe 
care-1 reprezintă producerea de vi
nuri tip, în partizi mari și omogene.

De asemenea, este necesar să se 
asigure creșterea producției vinuri
lor de oalitate superioară, care co
respund în cea mai mare măsură 
unor cerințe orientate pe linia satis
facerii consumului moderat de vin 
impus de condițiile vieții moderne, 
în locul producerii vinurilor anonime 
și al desfacerii lor ca „vinuri vărsate", 
se impune tot mai mult necesitatea 
realizării unor băuturi care să se 
distingă prin însușiri corect expri
mate și care să poată fi identificate 
cu ajutorul ambalajului și etichetei. 
De aceea, legea ar trebui să prevadă,

superioare
pe lingă sarcina creșterii producției 
vinurilor de consum curent, și ex
tinderea suprafețelor ocupate cu 
soiuri de calitate, precum și cea 
a sporirii producției vinurilor supe
rioare. Acestea, împreună cu acor
darea dreptu)ui de „denumire de 
origine", cu condiția obținerii inte
grale a băuturilor respective, pînă 
la îmbuteliere, în cadrul unităților 
amplasate în interiorul arealelor de 
producție delimitate, vor garanta în 
cea mai mare măsură realizarea unor 
însușiri superioare de naturalețe și 
autenticitate. Sînt vinurile care pre
zintă însușiri și caracteristici speci
fice soiurilor sau sortimentului pro
dus în podgorii cu microclimat apar
te și la care culesul se face la su- 
pramalurare în diferite etape.

Proiectul de lege stabilește, pe de 
altă parte, ca vinurile de calitate să 
fie valorificate în mod obligatoriu 
sub formă de vinuri îmbuteliate. Nu
mai că îmbutelierea va trebui să se 
facă în unitatea producătoare. în te
lul aecsta va crește Încrederea con
sumatorilor pentru produsele pe care 
le cumpără, se va dezvolta gustul 
pentru diferite categorii de vin.

Sînt necesare și unele reformulări 
ale unor prevederi, nu esențiale, 
dar importante. Definiția vinu
lui de la art. 19, de exemplu, 
trebuie trecută la anexă, care 
cuprinde și definițiile privind stru
gurii etc.

Cercetarea științifică își va aduce 
din plin contribuția la transpunerea 
în fapt a prevederilor legii și, prin 
aceasta, la ridicarea nivelului produc
ției cantitative și calitative de stru
guri și de vin.

Mihal MACICI
director adjunct științific 
Institutul de cercetări 
pentru viticultură și vinificație 
Valea Călugărească

Densitatea plantației
este socotită problemă minoră?
In ultimul timp, în viticultura țării 

noastre se manifestă unele fenomene 
cu urmări negative pentru producție. 
Strugurii de masă nu se colorează 
suficient, nu au față comercială și 
nu rezistă la transport. Cei de vin 
nu acumulează suficient zahăr și, ca 
urmare, în unele cazuri, 'vinuri
le ce se obțin, cu toate arti
ficiile care se fac, sînt departe de 
a mai .reprezenta calitatea renu
mitelor noastre podgorii. La acestea 
se adaugă și un alt neajuns. în ul
tima vreme asistăm la atacuri ma
sive de mucegai la struguri, atacuri 
care reduc producția în procente 
Șarmante. în această situație, Le
gea viei și vinului consider că este 
mai mult decît necesară pentru a 
pune ordine în acest sector de pro
ducție cu o pondere importantă.

Una din cauzele care au deter
minat și determină neajunsuri în 
starea viilor și vinurilor este, după 
mine, reducerea fotosintezei. în tre
cutul nu prea îndepărtat, în țara 
noastră, viile erau susținute pe ăraci, 
iar soarele dădea ocol fiecărui butuc

(Urmare din pag. I)

de cind răsărea și pină apunea, asi- 
gurînd astfel o fotosinteză maximă, 
în prezent s-a trecut, aproape în 
totalitate, la susținerea viilor pe 
spalier, fără a se corecta în același 
timp distanța între rînduri, ca fe
nomenul de asimilație clorofiliană să 
nu fie influențat negativ prin auto- 
umbrire Dacă ne oprim numai asu
pra viilor din podgorii situate pe 
pante cu expoziție sudică și care, în 
general, au fost plantate la distanțe 
mici între rînduri, de la schimbarea 
susținerii de pe araci pe spalier, cînd 
vegetația se ridică la vîrful spalie
rului, soarele nu mai este văzut de
cît de vîrful lăstarilor. în această si
tuație e ușor de înțeles de ce nu 
avem zahăr în struguri și ce mediu 
prielnic se creează jos pentru mană 
și mucegai în rouă care se menține 
ore in șir pe struguri și pe frunze.

Din cercetările făcute în diferite 
țări a rezultat că via plantată în 
rînduri dese este deficitară față de 
cea plantată în rînduri rare, în me
die pe zi, cu două ore de expunere

la soare. De aici și consecințele ne
gative ce decurg asupra cantității și 
calității producției.

Este cunoscut faptul că același 
butuc de vie poate produce de la 
1 kg la 300 kg de struguri, în funcție 
de volumul de sol pe care il are la 
dispoziție rădăcina pentru apă și să
ruri minerale și în funcție de spațiul 
liber din aer. Cultura intensivă a 
viei nu înseamnă deci număr mare 
de butuci la hectar, ci întrunirea în 
optimum a tuturor factorilor de ve
getație care determină o activitate 
maximă de sinteză a materiei orga
nice în frunze prin fenomenul de 
fotosinteză.

Măsurile care s» impun, pentru 
soluționarea problemelor amintite, 
poate nu e cazul să fie cuprinse in 
lege ; consider însă că în anexă ar 
putea să-și găsească loc o măsură 
cum ar, fi experimentarea creșterii 
distanțelor intre rînduri la viile sus
ținute pe spalier.

Ing. Nicolae IONESCU

Răspunsul clujenilor 
la întrecerea pentru 

gospodărirea pământului

Din fabrici și institute, 

de pe șantiere și ogoare
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care, după ședințe, erau puse în ser
tare. Este limpede că simpla 
alcătuire a unor planuri, neînsoțite 
în mod obligatoriu de măsurile po
litice și organizatorice pentru înfăp
tuirea lor, de stabilirea unor terme
ne și responsabilități precise, urmate 
în fapt de un control perseverent, 
ilustrează un mod superficial de în
țelegere a actului controlului, avînd 
drept consecință slăbirea muncii de 
partid, lipsirea ei de elementul hotă- 
ritor — eficiența. De aceea, ne preo
cupă permanent organizarea muncii 
pentru aplicarea in practică a hotă- 
ririlor, efectuarea unui control rigu
ros asupra îndeplinirii lor.

Pe linia acestor preocupări se în
scrie și organizarea unui colectiv 
larg — alcătuit din activiști de par
tid și de stat cu experiență, din 
membri ai unor organizații obștești — 
care a analizat amănunțit situația 
îndeplinirii hotărîrilor în mai multe 
organizații de partid din județ. în 
cursul acestei acțiuni a reieșit grăi
tor necesitată îmbinării controlului 
cu acordarea unui ajutor efectiv, 
permanent, oiganizațiilor de partid 
atît in elaborarea hotărîrilor, cit și 
In organizarea Îndeplinirii lor. Toc
mai acesta a fost scopul organizării 
unei ședințe cohune a biroului co
mitetului județean de partid și a co
mitetului execițiv al consiliului 
popular județean, în care s-a făcut 
o analiză temeinic a stadiului înde
plinirii hotărîrilor luate, a stilului și

metodelor folosite de către organele 
și organizațiile de partid, de stat, de 
masă și obștești din județ. S-a con
statat cu acest prilej necesitatea 
acordării unui ajutor concret, la fața 
locului, îndeosebi organizațiilor de 
partid din construcții, din marile" 
uzine, din unele unități agricole și 
școli, in fața cărora stăteau sarcini 
complexe, a căror rezolvare nu se 
mai putea amina. Am pornit în

In răspunsul Comitetului județean Cluj 
al P.C.R. la chemarea organizației de partid 
a județului Argeș, adresată către toate orga
nizațiile județene ale Partidului Comunist 
Român, către toți oamenii muncii din agri
cultură se spune : Comitetul județean Cluj 
al P.C.R., oamenii muncii din agricultura 
județului au luat cunoștință cu deosebit in
teres de conținutul chemării organizației de 
partid a județului Argeș cu privire la orga
nizarea unor largi acțiuni de masă pentru 
extinderea lucrărilor de îmbunătățire a fon
dului funciar.

Județul Cluj deține importante suprafețe 
de teren afectate de acțiunea negativă a fac
torilor naturali, care an de an produc pa
gube importante agriculturii. înlăturarea 
efectelor nefavorabile ale acestor factori 
constituie una din rezervele cele mai im
portante de care dispune fondul funciar al 
județului nostru în vederea creșterii pro
ducției agricole.

Ferm hotărîți să depună toate eforturile 
pentru realizarea sarcinilor trasate de Con
gresul al X-lea al P.C.R., cu privire la acce
lerarea procesului de dezvoltare intensivă • 
agriculturii, printr-o folosire mai rațională a 
pămintului, oamenii muncii din agricultura 
județului Cluj se angajează ca în anul 1972 
să execute următoarele lucrări :

0 Pentru eliminarea excesului de 
umiditate din soi se vor executa ca
nale pe o suprafață de 2 000 ha, ast
fel ca la finele anului 1972 să avem 
asemenea lucrări realizate pe 6 400 
ha, față de 1750 ha prevăzute in 
programul național pentru primii doi 
an) ai acestui cincinal. Toate lucră
rile de desecări s-au executat și se 
vor executa cu mijloace locale.

Prin executarea acestor lucrări, va crește 
potențialul productiv al terenurilor și, ca ur
mare, se va obține un spor la producția de 
furaje fibroase de circa 6 500 tone.

în același scop, de apărare a terenurilor 
agricole de efectele negative ale inundațiilor, 
oamenii muncii din județul Cluj vor executa 
in anul 1972 :

@ Lucrări de consolidare de ma
luri și regularizări de albii pe 4 km, 
realizind astfel, pînă la finele anu
lui viitor, 14 km asemenea lucrări, 
cu 12,4 km mai mult decît îi revine 
județului nostru în cadrul programu
lui național pe primii doi ani.

0 Vor fi continuate lucrările de 
combatere a eroziunii solului pe 5 600 
ha, astfel ca pînă la finele anului 
1972 să fie executate asemenea lu
crări pe 9 000 ha, față de 8 000 ha 
prevăzute pentru anii 1971—1972. 
Din aceste suprafețe, 7 000 ha vor fi 
realizate cu resurse locale.

Prin terminarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare pe aceste suprafețe, va spori pro
ducția agricolă cu circa 4 500 tone de produse 
vegetale.

0 Se vor executa, eu mijloace 
proprii, decolmatărl de canale din 
rețeaua existentă de irigații și de
secări pe 10 km, in scopul asigurării 
unei exploatări optime a acestora.

Pentru o mai rațională utilizare a terenu
rilor în pantă, erodate, slab productive, se 
vor desfășura următoarele acțiuni :

0 Cooperativele agricole de pro
ducție vor insămința cu sparcetă șl 
ghizdei o suprafață de 2 000 ha.

0 Se vor planta cu esențe fores
tiere 1200 ha terenuri puternic de
gradate.

Sub îndrumarea comitetului județean de 
partid, organizațiile de partid din comunele 
județului, consiliile populare oomunale, or
ganizațiile de masă, conducerile cooperative
lor agricole de producție vor desfășura o in
tensă muncă politică pentru mobilizarea ma
selor de țărani cooperatori în vederea rea
lizării și depășirii angajamentelor luate, con
tribuind astfel la creșterea continuă a pro
ducției agricole din județul nostru.

LECȚII TV
pentru lucrătorii din agricultură
în sprijinul cursurilor de instruire și 

perfecționare a lucrătorilor din agricul
tură, Televiziunea Română, in colaborare 
ou Ministerul Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Apelor și Uniu
nea Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție, organizează, în perioada de
cembrie a.c. — martie 1972, un ciclu de 
emisiuni-lecții care vor fi difuzate săptă- 
mînal in zilele de luni și joi, după-amia- 
ză, între orele 16,00—17,00.

Emisiunile urmăresc să oontribuie la 
Îmbogățirea cunoștințelor profesionale ale 
țăranilor cooperatori, ale muncitorilor din 
I.A.S. și S.M.A, în concordanță cu mă
surile stabilite de conducerea de partid 
și de stat pentru promovarea tehnicii și 
tehnologiei noi în producția agricolă.

Lecțiile vor fi susținute de specialiști

din M.A.I.A.S.A., institute de cercetări, din 
învățămîntul superior și din unitățile 
fruntașe, după o tematică stabilită de mi
nisterul de resort, profilată pe patru ci
cluri ;

- ORGANIZAREA PRODUCȚIEI 
ȘI A MUNCII;

— CULTURA CEREALELOR ȘI 
PLANTELOR TEHNICE;

- LEGUMICULTURA, VITICULTU
RA, POMICULTURA;

— CREȘTEREA ANIMALELOR.

Prima lecție, pentru lucrătorii din agri
cultură, se va transmite în ziua de 13 DE
CEMBRIE A.C.

Consfătuire pe tema „Folosirea superioară 
a furajelor grosiere in hrana animalelor"

în zilele de 10 și 11 decem
brie, Academia de științe a- 
gricole și silvice și Institutul 
de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice de la Fundu- 
lea au organizat la Stațiu
nea experimentală agricolă 
Suceava o consfătuire pe te
ma „Folosirea superioară a 
furajelor grosiere în hrana 
animalelor".

La lucrările consfătuirii au 
luat parte cercetători, me
dici veterinari, zootehniști și 
ingineri din stațiuni experi
mentale, specialiști de la In
stitutul de cercetări pentru 
nutriția animalelor și Insti
tutul de cercetări pentru me
canizarea agriculturii.

Cu acest prilej au fost pre
zentate rezultate privind

valorificarea superioară a nu
trețurilor grosiere și volumi
noase și au fost stabilite 
unele măsuri în vederea ex
tinderii culturilor pentru 
masă verde, înființarea de 
bucătării furajere își aplica
rea celor mai noi tehnologii 
de preparare a hranei ani
malelor.

(Agerpres)

pal, precum și alți activiști de partid 
l-au acordat organizațiilor de partid 
din construcții s-a soldat cu întărirea 
ordinii și disciplinei pe șantiere 
(numărul învoirilor și concediilor 
fără plată, de exemplu, a scăzut de 
la 17 000 de ore în trimestrul II, la 
6180 în trimestrul III), accelerarea 
ritmului de lucru, reducerea cu 8,5 
milioane lei a stocurilor supranorma- 
tive.

și organizații de masă, întocmirea 
de studii și analize asupra stadiului 
îndeplinirii hotărîrilor ; elaborarea 
de propuneri pentru organele contro
late, cit și pentru comitetul județean 
de partid. Dată fiind utilitatea aces
tei metode, am extins-o la Comite
tul municipal Arad al P.C.R., la con
siliile populare județean, municipal 
și orășenești, urmînd a fi însușită de 
toate organizațiile de partid.

această privință de la indicația bine
cunoscută a conducerii partidului, 
care se referă la necesitatea ca mem
brii biroului comitetului județean, 
ai comitetelor municipal, orășenești și 
comunale de partid să stea cit mai 
mult in mijlocul comuniștilor, al oa
menilor muncii, să se întâlnească sis
tematic cu birourile organizațiilor de 
bază pentru a le îndruma, ajuta și 
controla, a examina și soluționa îm
preună, in mod operativ, principalele 
probleme ce se ridică. Sprijinul mai 
direct pe care membri ai birou
rilor comitetelor județean și mtmici-

în cursul dezbaterii în plenara co
mitetului județean de partid a docu
mentelor din iulie a fost subliniată 
în mod deosebit necesitatea promo
vării unor modalități operative de 
evidență a stadiului de indeplinire 
a obiectivelor stabilite. Drept urmare, 
la comitetul județean de partid a fost 
alcătuit un colectiv format din ac
tiviști de partid și de stat care își 
desfășoară activitatea pe' baza unui 
program aprobat de secretariatul co
mitetului județean, prevăzind efec
tuarea unor controale de îndrumare 
la diferite organe de partid, de stat

Pentru a asigura calitatea și com
petența controlului, sarcina efectuării 
sale se încredințează eclo’* mai com
petente cadre, cu experiență în munca 
de partid. Avem în vedere adevărul 
că, spre a fi eficient, controlul nu 
trebuie să se reducă la constatarea 
lipsurilor și la întocmirea unei in
formări. Menirea lui este să dezvă
luie cauzele care le-au generat, să 
intervină efectiv pentru înlăturarea 
neajunsurilor, astfel ca să nu mai fie 
nevoie să se trimită pe teren alte 
colective care să ia lucrurile de la 
început. Referindu-ne la un singur

exemplu, putem aminti că la între
prinderea „Libertatea", atît anul tre
cut, cit și la începutul acestui an au 
existat numeroase deficiențe în ac
tivitatea economico-financiară (re
fuzuri de calitate, slabă disciplină în 
muncă, stocuri supranormative etc). 
Pe aici au trecut mulți activiști cu 
funcții de răspundere de la comitetul 
județean sau municipal, au fost or
ganizate sondaje, fără să se releve 
însă adevăratele cauze ale acestei 
stări de lucruri.

Am mai vrea să insistăm și asupra 
unei alte concluzii reieșite din prac
tică : necesitatea efectuării contro
lului chiar acolo unde treburile merg 
bine. Este una din modalitățile de a 
identifica experiența pozitivă și a 
acționa operativ pentru generaliza
rea ei, de a menține activitatea la 
„cote" înalte. In acest context, tre
buie să vorbim și despre altă funcție 
importantă a controlului, el permi- 
țînd să se extragă, din constatările 
pe care le prilejuiește, concluzii cu 
caracter mai general, de ansamblu 
și, ca atare, luarea unor măsuri do 
larg interes. Ambele laturi ale con
trolului — la care ne-am referit — 
constituie și un indicator de preț în 
cunoașterea oamenilor, a calităților 
și aptitudinilor acestora, în aprecierea 
lor multilaterală în procesul muncii, 
ca o condiție a prevenirii manifes
tărilor de subiectivism și superficia
litate in selecționarea și promovarea 
cadrelor.

Scrisorile pe teme economice sosite la redac
ție în săptămîna pe care am încheiat-o indică 
pentru dialogul nostru de azi un subiect care 
ne interesează pe toți : GOSPODĂRIREA BO
NURILOR ÎNTREPRINDERII și buna rin- 
duiala in organizarea muncii.

ncepem cu scrisoarea tovarășului I. N. Mieila, 
muncitor la întreprinderea „13 Decembrie" din 
Sibiu. Păcat că, din lipsă de spațiu, n-o putem 

publica integral. Nu numai pentru frumusețea ei, dar 
și pentru puterea de argumentare. Se detașează din 
scrisoare îngrijorarea și, mai ales, poziția sa consec
vent combativă față de deficiențele existente în 
transportarea unor produse finite, deficiențe care 
depreciază în parte munca învestită cu trudă și mi
gală de un întreg colectiv. „Este vorba de depozitul 
sectorului II marochinărie — ne scrie el. Aici se pe
rindă zilnic mașini și conteinere pentru transportarea 
produselor de marochinărie. Dar aceste mașini și con- 
teinere sînt într-o stare deplorabilă. Soriu cu mih- 
nire : în starea în care sosesc la noi mijloacele de 
transport, nu-i de mirare că lucruri bine fabricate 
ajung pe piață așa cum ajung. Sigur că intervine 
conștiința noastră. Tocmai de aceea ne și ocupăm 
noi de treburile altora : încercăm să le reparăm aici, 
atît cit putem. Cum să încarci marfă nouă în ele, 
cind conțin resturi de tot ce poate constitui deșeu ? 
Propun : 1. — înlocuirea conteinereior vechi, din
lemn, cu altele, metalice, prin care ploaia să nu 
poată pătrunde. 2. — înființarea unui atelier pentru 
repararea acestor mijloace de transport. 3. — supra
veghere la golirea lor totală. 4. — autovehiculele în
chise să fie căptușite cu carton ondulat. Așa vom 
pune în deplină valoare munca tovarășilor noștri din 
producție". Și semnatarul adaugă : „Rog să fie pu
blicate aceste rînduri, pentru ea tovarășii de la trans
porturi auto și C.F.R. să ia măsuri urgente".

Iată, tovarășe Mieila, v-am și îndeplinit dorința. 
Dar cu aceasta nu ne considerăm scoși din cauza co
mună. Vom urmări, în continuare, eficiența scrisorii 
dv. O facem din același major interes pe care îl 
enunțați : „Să punem în deplină valoare munca to
varășilor noștri din producție".

La 19 aprilie a.c. (vă rugăm să rețineți In conti
nuare datele calendaristice), maistrul Vasile 
Chirilă, de la Uzinele chimice române din Ca

pitală, ne semnala că depozitarea necorespunzătoare 
(în curtea uzinei, sub cerul liber) a cauciucului, pro
curat în mare parte din import, duce la deteriorarea 
acestei materii prime costisitoare, contravine tehno
logiei etc., etc. Nouă zile mai tîrziu, la 28 aprilie, 
ziarul nostru publica articolul întitulat „Spiritul gos
podăresc sporește capacitatea productivă a uzinei", 
articol în care era încorporată și contribuția de bună 
rînduială a tovarășului Chirilă. La numai două zile 
de la publicare, în 30 aprilie, redacția primea răs
punsul uzinei. Cum era și normal, l-am luat drept 
dovadă de promptitudine și seriozitate. Iată însă că 
după 7 luni tovarășul Chirilă, dînd dovadă de o con
secvență demnă de admirat, ne scrie din nou : „Sin- 
tem în prag de iarnă și lucrurile stau ca la început".

Greșeala noastră că n-am publicat răspunsul uzi
nei imediat ce ne-a sosit! Cu îngăduința dv., o vom 
face acum (întrucât lucrurile nu s-au schimbat) și 
într-o manieră menităsă vă solicite părerile.

„La această situație, socotită și de noi anormală din 
punct de vedere tehnologic — precizează uzina în 
al său răspuns din aprilie 30 — au dus două împre
jurări : una, că nu se pot acorda suficiente fonduri 
pentru spații neproductive (de depozitare) ; alta, 
pentru că metodologia de aprovizionare cu mate
riale din import... prevede crearea de stocuri în cus
todie direct la beneficiar. Această metodologie a fost 
elaborată de Baza de aprovizionare a Ministerului 
Industriei Ch-'mice"... Fantastic ! Ne prăpădeam cu 
toții, fără să fi știut că Baza Cutare a ajuns și le
giuitor! Fie și așa, tovarășe director ing. Mihal 
Teodorescu, care semnați răspunsul, însă numai dacă 
puteți preciza: uzina pe care o conduceți cărui mi
nister aparține ? Nu tot aceluiași 7 Și, atunci, ce v-a 
împiedicat să vă așezați la masa rotundă, cu Baza 
aceea, și să îmbunătățiți simulacrul de „metodolo
gie" care atinge coroziv interesele statului? Două 
pahare de „Pepsi-Cola" se puteau găsi.

Și mai departe : „în alte fabrici mai mari, de la 
noi, custodiile de cauciuc, depozitate tot sub cerul 
liber, sînt mult mai mari" — se scrie negru pe alb. 
Adică : ce aveți cu noi, oameni buni, nu vedeți că la 
vecini buruiana a ajuns pînă la prispa casei ? Noi 
o avem numai in porumb !

„Menționăm că, pentru conservare, furnizorii au 
luat măsura ca baloții de cauciuc să fie acoperițl cu 
o peliculă rezistentă de oxid de zinc... sau cu un în
veliș de polietilenă" (răspunsul uzinei). „Cauciucul 
stă și acum amestecat cu nisip, hîrtie și alte deșeuri. 
Cind era cald, se ma* puteau desprinde. Acum s-au 
prins zdravăn și poftim de le mai desprinde" (reve
nirea de după 7 luni). Și, atunci, cu ce sînt acoperițl 
baloții de cauciuc ? Cu răspunsul uzinei, din aprilie ?

O precizare absolut necesară : nimem nu intențio
nează să pună față în față două persoane — semna
tarul sesizării și girantul răspunsului. Cele ce stau cu 
adevărat față în față sînt două atitudini diferite. Și 
dacă atitudinea pozitivă, firească, aproape de inte
resele sociale și de inima fiecăruia se numește, in 
cazul de față, „maistrul Chirilă" sau altfel, aceasta 
n-are o prea mare importanță. Cu adevărat important 
este ca orice act de risipă, oriunde ar apărea el, să fie 
grabnic lichidat. Răminem pe recepție !

Continuăm. Ing. Ion Dum'.trana, Uzina de pre
lucrare a aluminiului din Slatina : Pentru dv. 
avem o veste îmbucurătoare. în sfîrșit, ați 

fost transferat, la cerere, la serviciul A.T.M. „ținînd 
seama de pregătirea petiționarului" — ne răspunde 
conducerea uzinei. Așadar, succese în muncă ! însă, 
pentru că ieri am mai primit o scrisoare similară 
din partea unei chimiste de la Termocentrala Doi- 
cești, Maria Cașaș — care și ea pretinde că nu este 
folosită la nivelul pregătirii sale — îngădu:ți-ne să 
comentăm succint absurdele peripeții prin care este 
obligat să treacă uneori cineva. Cazul dv. Da, folo
sirea cadrelor cu pregătire superioară la locuri po
trivite este o dovadă a bune: organizări a muncii șl 
a producției. Dv. însă, doi ani la rînd, ca inginer, 
ați mutat hîrtii de pe o masă pe alta ; scriați cali
grafic acte, o muncă pe care o făcea, cîndva, un func
ționar la primăria sătească.

Dar pe vremea aceea n-aveam o uzină cum este 
aceea de la Slatina; și n-aveam nici ingineri 
chimiști. Acum avem. Iată de ce ni se pare 
absurd drumul artificial, sinuos, prin care trece cîte- 
odată, azi, un tînăr specialist.

bișnuitul „pe scurt".
Un grup de muncitori de la întreprinderea de 
beton din Turda : Există o logică în toate. Ca și

în cazul de față. Dacă producția de prefabricate pe 
două zile a întreprinderii dv. a fost compromisă ca 
urmare a șarjei de ciment necorespunzător trimis de 
fabrica „Victoria" din localitate, atunci cimentul a- 
ceia nu este ciment și... „Victoria" devine discutabilă. 
La întrebarea : „Cine va plăti paguba ?“ — n-avem 
deocamdată ce vă răspunde. N-am văzut statele de 
încasări. Urmează.

Ștefan ZIDARITĂ
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despre chipul actual al țării și al lu- 1

’ ‘ ................................... ’ ... ........................

? 
V

ț

EDITORIAL PENTRU
CARTEA DE DRUMEȚIE

— După cite am aflat, tși în
cepe activitatea sub conducerea 
dv., o nouă editură, o editură 
pentru turism. In domeniul li
teraturii de călătorie avem o bo
gată tradiție, care stă, desigur, 
la baza acestui act de cultură.

— Ori de unde am porni-o, discu
ția noastră nu va ocoli această le
gătură de nedesfăcut, care este 
chiar filonul intim al evenimentu
lui, axul de echilibru care îl reco
mandă interesului general. Altfel 
spus, reînnodăm o strălucită tradi
ție, dezvoltînd-o cu noi argumente, 
în alt spirit, cu mijloace evoluate 
și pe un mai înalt inel al spiralei. 
Nu mă îndoiesc că faptul întemeie
rii Editurii pentru turism se va 
oglindi atît de firesc in mințile noas
tre, incit nu puțini ne vom fi mirat 
cum de o asemenea instituție nu a 
apărut mult mai devreme. Oricum, 
antecedentele „genului", cum le nu
miți, o recomandau cu prisosință. 
E de-ajuns să evocăm, fie și in 
fugă, linia cea mai de sus a cărtu- 
rarilor-călători : Cantemir, Spătarul 
Milescu. Nicolaus Olahus (Nicolae 
Valahul), Constantin Radovici (Dini- 
cu) din Golești, Alecu Russo, 
Odobescu, Hogaș, Vlahuță, loan Codru 
Drăgușanu („peregrinul transilvan"), 
Mlhai JTican Rumano, Brunea Fox, 

multe

Convorbire cu scriitorul
Pop SIMION 

directorul Editurii pentru turism

tor-publicist era amatoristică, de 
bunăvoință și improvizație, iar pre
supusa lui viziune răminea peisagist- 
naturistă, nu mult evoluată față de 
a unor Hogaș-Vlahuță, de exemplu. 
Acum acest corp material există, 
structurile și formele de turism s-au 
constituit ori se constituie, potenția
lul turistic românesc este, de o vre
me încoace, într-o vijelioasă ascen
siune, solul care naște și pentru care 
se naște cartea de turism s-a modi
ficat radical. Acestei noi realități îi 
corespunde, credem, și întemeierea 
editurii noastre, care își propune, pe 
un plan mai direct, să dezvolte acti
vități propagandistice și educativ- 
patriotice ale Ministerului Turismu
lui, sub a cărui egidă se află, și să 
contribuie, pe un plan mai larg, la 
sporirea și nuanțarea activității edi
toriale a țării, la dezvoltarea 
rii

— Autorii sint de cea mai variată 
formație, ca înseși domeniile din care 
examinează fenomenul turistic al 
țării și al lumii — scriitori, reputați 
gazetari, profesori, istorici, geografi, 
artiști-fotografi, mari călători. Citi
torul va găsi pe intîiele cărți editate 
de noi nume din toate generațiile de 
autori. O selecție din scrierile de 
drumeție ale acad. Victor Eftimiu va 
onora acest început de program

socialiste.
cultu-

cinema

Geo Bogza. Aici și in ____
alte opere arborescente din aces
tea cerința de vizionai* al ___
dinții dintre Văcărești despre „a pa
triei cinstire" cunoaște o înaltă ar
dere, participare afectiv-civică și re
marcabilă conștiință de cronicar al 
timpului și al țării. Editura pentru 
turism iși va face o datorie de 
onoare să ducă mai departe această 
moștenire, în condițiile dezvoltării 
socialiste a României, cînd cartea de 
turism apare intr-o și dintr-o reali
tate fără precedent : turismul 
mai e un exercițiu izolat, 
legiu. devine — la noi, ca 
— o practică a mulțimilor.

poate afirma, 
editorului, că 
inlăuntrul
o valență specializată, 

spre turism, adică tipul

celui

nu 
de privi
și aiurea

— Se 
tpectiva 
rează 
scrisului 
deschisă 
scriitorului și gazetarului de tu
rism 7

— Fără îndoială că da, deși la noi 
vorbit puțin despre aceasta, 

deoarece România s-a impus relativ 
recent pe orbita competiției turisti
ce de anvergură, care este, tot mai 
accentuat, mondială. Apariția gaze
tarului și scriitorului de turism era 
condiționată, așadar, de apariția 
structurilor și potențialului turistic 
autohtone ; neavînd obiectul, „corpul'*, 
Însăși condiția acestui tip de scrii-

din per
se contu- 

profesiunii

— Ce gen de tipărituri 
oferi cititorului și prin 
vor distinge acestea în contextul 
celorlalte 7

veți 
ce se

— Gama largă de tipărituri deo
sebește, întrucitva, editura noastră 
de profilul destul de unitar al ce
lorlalte, incit „marca" la care vă 
referiți, poate fi definită ca unitate 
în diversitate. Spre ilustrare, enunț 
genuri de lucrări care vor cunoaște, 
cu timpul — prin frecvență, decan
tare și calitate îmbunătățită conti
nuu — o consacrare la editura noas
tră : cărți de călătorie (reportaj, 
eseu, jurnal, memorialistică), mono
grafii ale unor așezări, zone, ape, 
munți, ghiduri de toate specialitățile, 
scrieri de economie turistică și con
tribuții științifice ale domeniului, al
bume fotografice, pliante, hărți, dic
ționare de conversație, .afișe, cărți 
poștale ilustrate etc. Dacă la acestea 
adăugăm faptul că activează înlăun- 
trul editurii două reviste cu apariție 
lunară, „Vacanțe în România", edi
tată în patru versiuni, pentru uzul 
străinătății, și „România pitorească", 
dedicată cititorului român, avem 
imaginea amplitudinii de efort și a 
frumuseții de misiune cărora se con
sacră cea mai nouă editură a țării.

— Ce autori se asociază aces
tui efort și ce cărți vor primi 
girul dumneavoastră in viitorul 
apropiat 1

onora acest început de program e- 
ditorial, urmind altele, de structură 
tematică și modalități foarte 
se : Radu Tudoran (un ciclu de vo
iajuri europene),’ Dumitru Almaș 
(„Curtea veche, Lipscani-Gabro- 
veni"), Paul Anghel („Recitind 
o țară"), Alecu Ivan Ghilia 
(„Fals tratat de drumeție"), loan 
Grigorescu („Valea Prahovei — pe
trol și turism"), Toma George Maio- 
rescu („Escale mediteraneene"). 
Paul Schuster („Civilizația obiectelor 
la români"), .. ~
(„Drumeț pe Dunăre"), Ion Miclea 
(„Munchen — orașul olimpiadei"), 
Dănos Miklos („Prin Ungaria de azi"), 
Viniciu Gafița („Munții necunoscuți"), 
Marin Mihalache 
lor 
mai 
Sint 
res 
dăuga, desigur, multe alte lucrări; 
constituite in serii, colecții ori alte 
formule pe care le abordează noua e- 
ditură, toate avînd — mai direct sau 
mai puțin direct — același consens ; '

Mircea

diver-

Șerbănescu

(„Ghidul muzeh- 
din România"), ori autori 
tineri, în plină afirmare, 
enumerări de strict inte- 

sugestiv ; acestora se vor a-

mii. Sperăm că cititorul „Scînteii" va 
vedea un act al datoriei civice a scrii
torului in dorința noastră de a pu
blica pe parcursul a cinci-șapte-zece 
ani șirul de cărți care s-ăr constitui 
într-o „Românie pitorească" a aces
tui timp sau, altfel spus, o Cîntare 
a României socialiste. E un țel edi
torial major. Lucrul ni se pare pe 
deplin posibil, dată fiind hotărîrea 
noastră de a promova cărți de vi
brantă simțire patriotică, povestind 
despre frumuseți ale peisajului na
tural și spiritual al țării, despre o- 
menia și ospitalitatea românească, 
despre voința acestui vechi și încer
cat popor, de la Dunăre și Carpați, de 
a trăi și munci în pace. în bună ve
cinătate cu toate semințiile glo
bului. Concepem cartea de tu
rism ca fiind a tuturor categoriilor 
de cititori, abordabilă oricărei vîrste 
(de la 7 la 70 de ani), cu o pronun
țată funcție social-educativă. aptă să 
dezvolte în om cele mai alese vir
tuți, să-i fie aliat și prieten, pe dru
mul unei expediții sau pe drumul 
vieții, constructor de oonștiință 
că și morală, proprii acestui 
fierbinte.

civi- 
timp

• Unchiul Vania : SCALA — 10; 
13: 15,30; 18; 20,30.
• 12 oameni furioși : FAVORIT
— 9.15; 31,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• Waterloo : BUCUREȘTI - 9;
11,45; 14.30; 17,30; 20,30, LUCEAFĂ
RUL — 8,45; 11,45; 14,45: 17,45;
20,45.
• Poveste sîngeroasă : Cz\PITOL
— 10: 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
• Duel straniu : FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Spartacus (pe ecran panoramic, 
2 serii) : PATRIA — 10; 16; 20.
• Așteptarea : CENTRAL — 10; 
12.30; 15; 17,30; 20.
• Fablio magicianul : 9—17 în 
continuare, Program de filme do
cumentare — 18,45—20,15 în con
tinuare : TIMPURI NOI.
© Anna celor o mie de zile : ME
LODIA ............................ .... ............
RIA —
DERN
e Avînt :
20.15.
• Oliver :
16,15; 19,45, 
16,30; 19,30.
• Facerea lumii : POPULAR — 
15,30; 18; 20,15.
• Mihail Strogoff : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18:
20.30.
o Nu te Întoarce : RAHOVA — 
15,30; 18; 20.15, COSMOS — "
18; 20,15.
• Saltul : VOLGA — 9; 
13.30: 15,45; 18,15; 20,30.
Cf Vinovatul este în casă : 
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,30; 17.45; 20.
e Război și pace (ambele serii)
— 10; 13, ------
16,30; 21;
Zbyszek
/sala Union).
• Marele premiu : GRIVIȚA — 
12.15; 16; 19,30. FLOREASCA 
15.30; 19.
a Timpul berzelor: UNIREA 
15.30; 18; 20.
o Aeroportul : LUMINA — I 
19,45 în continuare.
a Brigada Diverse în alertă : 
DRUMUL SĂRII -r- 15,30; 17,45; 20.
• Floarea de cactus : BUCEGI — 
15,45: 18; 20,15. ARTA — 15,30; 18: 
*0.15.
• Asediul : PACEA — 15,45; 18; 
20.
q Castanele sînt bune 
RA — 9; 11,15; 13,30;
20.30, MIORIȚA — 10; 
17,30; 20.
• Program de desene 
pentru copil : DOINA 
a Floarea-soarelui : DOINA — 
13 45; 16; 18,15; 20,30.
A Frații : GIULEȘTI — 15,30:
17.45: 20.
a Voi sări din nou peste băl
toace : FLACARA — 15,30; 18: 
20.15.
a Tick, Tick, Tick : LIRA — 15,30- 
18; 20,15.
a Serata z VITAN — 15.15: 17,45: 
20.15.
• Steaua de tinichea : VIITORUL
— 16; 18; 20.
a Dacii : MUNCA — 16; 18; 30 
a Hello, Dolly ! : CRÎNGASI — 
15,30; 19.
a Haiduci! Iu! Șaptecai : PRO
GRESUL - 15,30; 18; 20,15.
A Cele șapte logodnice ale capo
ralului Zbruev : FERENTARI - 
15.30; 17.45; 20.

— 9; 12.30; 18; 19,30, GLO- 
9,30; 12,45; 16; 19,15, MO-
- 9; 12,30; 16; 19,30.

BUZEȘTI — 15,30; 18:

FEROVIAR — 9; 12,30: 
AURORA — 9,30; 12,30:

15,30;

11,1»;

tN-

Malec — operator — 
Medalion Cybulskl — 

- 18,45 : CINEMATECA

9;

FLAMU- 
16; 18,15;
12,30; 15:

animate 
- 9; 12
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Comedia va avea un mare 
viitor La români, spunea, 
acum aproape o sută de 
ani, cronicarul dramatic 
Mihai Eminescu și secolul 
care a urmat nu l-a dez
mințit nici în privința ta
lentelor, nici a receptivității 
populare față de ele. Cine 
va studia vreodată destinul 
umorului La noi va obser
va. printre altele, că cei 
mai înzestrați autori au fost 
dramaturgii și e în afară de 
orice îndoială că cel mai 
mare umorist e, totodată, și 
cel mai mare scriitor de 
teatru, Ion Luca Caragiale. 
Azi lucrurile nu se petrec 
altminteri, putem zice dar 
că muza comică iși are 
lăcașul predilect pe scenă.

Putem zice, insă n-ai 
crede dacă te-ai lua după 
ce-și propun a juca tea
trele, căci tocmai reperto
riul 
penumbră și, judecind după 
destule date și declarații 
preambulare, el nu-și va 
ocupa locul meritat în pro
gramul de ansamblu. Din 
ce știm deocamdată, cu ex
cepția piesei satirice Inte
resul general, nu apare nici 
un titlu nou și nici un autor 
nou. E stimabilă inițiativa 
de a relua piese bătrine sau 
adulte ca vîrstă — tinere
țea lor e, desigur, veșnică, 
așa cum ne place adesea 
s-o considerăm — dar ca 
să avem aceste piese, azi 
venerabile, ele au fost cînd- 
va aduse pe lume, fiind a- 
dică nou-născute și dacă nu 
se nasc azi, pe scenă, co
medii, ce 
nerație și 
de teatru 
mător ?

Nevoia 
infinită ; 
popularitate se bucură fie
care lucrare, cît de iubiți 
sint actorii de comedie, ce 
viață lungă au spectacolele 
vesele. Din izbînda neisto
vită a comediei trăiesc, une
ori chiar parazitare, și fe
lurite încrbpeli scribologice, 
anecdote pornografice în
tinse pe cite trei acte, că
rora, fiindcă nu li s-a găsit 
alt nume, tot comedii Ii se 
spune, de asemenea, diverse 
piesuțe cu poantă, denumite 
impropriu farse, scrieri sub- 
literare, famelice, difuzate 
de teatrele zise atît de ne
corespunzător „de 
și altele. Comedia 
se dezvoltă insă 
pătrunde anevoie, 
trația ei satirică 
deoparte excepțiile 
creația lui Baranga 
cea a lui Mazilu • 
tonusul comic nu 
grad foarte înalt. E drept 
că, gen prin excelență mi
litant, de pronunțată atitu
dine civică, comedia, mai cu 
seamă comedia satirică, are 
de biruit nu o dată și nu 
puține dificultăți, printre 
acestea fiind prejudecățile 
obtuze, teama de critică, ba 
adeseori opacitatea la haz, 
căci sint și oameni, altfel

comic se află în

vor relua, cu ve- 
bucurie, oamenii 
ai deceniului ur

de comedie e 
se știe de cîtă

estradă" 
originală 
greu și 
concen- 

— lăsînd 
din 

Și • scade, 
are un

Cum se recomandă

onești, care, neavînd deloc 
simțul umorului, citesc ori 
ascultă comedia impenetra
bili și o judecă pe temeiuri 
ce nu țin seama nici de 
specificul genului, nici de 
natura particulară a satirei, 
însă cine, în afară de au
tori, e obligat să ajute la 
învingerea unor atari difi
cultăți ? Teatrul însuși. Cele 
mai bune, mai durabile co
medii și-au consolidat locul 
de pe afișul permanent al 
teatrului infrîngînd multe și 
citeodată grele impedimen
te. Condițiile noi de viață

teatre, care nu numai că nu 
invită scriitorii și nu le co
mandă piese, dar nici nu fac 
nimic pentru a ști măcar 
ce comedii noi s-au scris 
și se scriu, ce a apărut în 
reviste și cărți. Lipsă de 
inițiativă și ignoranță cro
nică se vădesc și in acele 
instituții care tot copie, cu 
o rivnă leneșă, ce au des
coperit alții, acum sau mai 
de mult, fără a investi 
vreun efort personal de lec
tură. Destule comedii româ
nești mai vechi de Anghel 
și Iosif, Victor Eftimiu, Tu-

INERȚII
ÎN CULISELE

COMEDIEI
puncte de vedere

să-și 
i se
avut 
idei-

și gîndire în care trăim azi 
fac infinit mai lesnicios 
drumul comediei spre pu
blic, au și dus, de altminteri, 
la o ecloziune a literaturii 
umoristice, dar sechelele 
prejudecăților, neînțelegeri
le reactivează din cînd în 
cind necesitatea de a se 
lupta pentru ca satira 
dobîndească locul ce 
cuvine.

Tocmai de aceea au 
un ecou considerabil
le tovarășului Nicolae 
Ceaușescu expuse în iulie 
1971 în fața Comitetului 
Executiv, cu privire 
cesitatea lărgirii 
ca mijloc eficace 
sanare socială și 
rală, iar apoi chemarea, 
adresată de secretarul ge
neral al partidului, în no
iembrie, creatorilor de artă, 
de a folosi arma umorului, 
satirizînd defectele care se 
manifestă în societate și la 
oameni, de a biciui fără 
cruțare moravurile retro
grade, pentru a sluji astfel 
promovării normelor socia
liste de conviețuire.

Penuria de comedii valo
roase în repertoriul general 
trebuie . pusă și pe seama 
lipsei de inițiativă a multor

la ne
satirei 
de a- 

mo-

dor Mușatescu, Alexandru 
Kirițescu, Ion Minulescu, 
D. D. Pătrășcanu și alții 
așteaptă a fi măcar recitite, 
scrieri spirituale de Tudor 
Arghezi și George Călinescu 
nu au cunoscut încă o con
sacrare scenică, deși au fost 
recomandate prin spectacole 
de radio și televiziune. Ta
lentul comic e un talent rar 
și prețios, se cuvine a fi cul
tivat cu grijă și deferență. 
Din acest unghi privind lu
crurile, îmi exprim dezacor
dul personal cu dezinteresul 
unor teatre față de come
diile originale actuale. De 
pildă, în ce privește come
dia Examenul de bacalau
reat de Dumitru Solomon, 
pusă în scenă de Mihai Di- 
miu la Teatrul de Comedie, 
o satiră incisivă la adresa 
traficului de influență, cri
ticată pe bună dreptate in 
presă pentru minusurile 
sale, obligația teatrului res
pectiv era să conlucreze cu 
autorii spectacolului la re
manierea acestuia, în spiri
tul criticii, la îmbunătățirea 
textului, 
părăsire, 
nă 
nici 
cări

se 
un
o

nu să-l lase în
Pe aceeași 

joacă însă 
fel de 

comedie

sce- 
fără 

remuș- 
cu des-

tule insalubrități salonarde, 
a lui Anouilh, o piesă să
racă și atemporală. Tot 
astfel, stăruind in reprezen
tarea concomitentă a trei 
comedioare străine de mîna 
a șaptea, printre care și 
pornografia nesărată Adio 
Charlie 1, Teatrul „Nottara" 
nu s-a ilustrat, din păca
te, prin materializarea pre
ocupărilor sale pentru a 
promova comedia româ
nească contemporană.

în contextul vieții actuale 
și al spiritului ce o animă, 
în ansamblul atitudinii cri
tice stenice manifestate de 
întreaga presă, de radiote- 
leviziune, de organismele 
sociale, pentru plivirea ra
dicală a buruienilor din 
cîmpul existenței noastre, a 
cultiva comedia, mai cu 
seamă comedia satirică de 
actualitate, devine pentru 
colectivele teatrale un act 
de aderență la unanimitate 
și de angajare civică nu 
declarativă, ci efectivă.

Cit privește repertoriul 
de comedii din alte litera
turi, el se împrospătează 
greu și încet, în unele sta
giuni fiind chiar stagnant. 
De la Aristofan au rămas 
numai 11 comedii, dar noi 
nu avem încă o traducere 
completă a operei sale 
unice. Din Terențiu nu se 
joacă nimic. Din Plaut se 
aleg, de patruzeci de ani în
coace,. doar două titluri. O- 
perele lui Moltere, în foarte 
frumoase traduceri, rămîn în 
bună parte încă un compar
timent exclusiv de bibliote
că. Uriașa producție a far
selor populare din evul de 
mijloc o știm, de pe scenă, 
prin patru-cinci titluri, au
tori italieni, francezi, spa
nioli, englezi de seamă fiind 
practic necunoscuți specta
torilor. Dramaturgia comi
că modernă — nu maci )•*'- 
tura bulevardieră public*, 
de revistele ce pot fi cu.â*' 
parate la chioșcurile de 
țigări de la aeroportul Orly 
sau din Stazione Termini — 
e puțin și rău cunoscută, 
aproape neutilizată.

Și aici se cere inițiativă, 
o politică de informare și 
de comenzi chibzuite din 
partea teatrelor, în spiritul 
unei culturi care aspiră că
tre lărgirea limitelor noas
tre de cuprindere a Impu
nătorului patrimoniu artis
tic al omenirii.

Dar, firește, primordială 
e acțiunea conjugată a tu
turor celor interesați — 
interesarea unora care 
trebui să fie și nu-s — 
fructificarea talentelor 
comediografi pe care Ie 
vein și le știm, precum 
a celor pe care nu le știm 
încă, dar cărora trebuie să 
le pregătim toate condițiile 
ca să apară, și să se afirme, 
să contribuie la dezvoltarea 
uneia din tradițiile drama
turgiei românești.

ăi ar 
în 
de 
a-

Valentin SILVESTRU
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0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Concert dat de formația
„Muslca Nova" — 20.
• Opera Română : Mireasa vin- 
dută — 11; Seară vieneză — 19.30. 
o Teatrul de operetă : Ana Lugo- 
jana — 10.30; Soarele Londrei —
19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Cui i-e fri
că de Virginia Woolf? — 10,30; 
Regele Lear — 20; (sala Studio) : 
Să nu-ți faci prăvălie cu scară — 
10,30; 20, Prima zi de libertate —
15.30.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 10,30; Nicnlc — 15,30; Dis
pariția lui Galy Gay — 20.
a Teatru) „Lucia Sturdza Bulan- 
ara" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) , Ziariștii — 10; Leonce și 
Lena — 15; Play Strindberg — 20, 
(sala „Studio") : Domnișoara de 
Belle-Isle — 10; Iubire pentru Iu
bire — 15; Transplantarea inimii 
necunoscute — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala

Magheru) : Bună seara domnule 
Wîlde — 10; Adio Charlie — 15,30; 
Și eu am fost în Arcadfa — 19,30; 
(sala Studio) : Sus pe acoperiș... 
în sac — 16; Viziuni Flamande 
— 20.
e Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— 19.30.
• Teatrul Giulești : Epoleții in
vizibili — 10; Măsură pentru mă
sură — 19.30.
a Teatrul ,,Ion Creangă1* : Pi
nocchio — 10; Mateiaș Gîscarul
— 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 11; Pe placul 
tuturor — 19,30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana 
— 11, (sala din str. Academiei) : 
Căluțul cocoșat — 11.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" : Șeful sectorului suflete
— 20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Cînd revolverele 
tac — 10; 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Blmbirlcă — 
19,30; (Sala Palatului) : Vox Boema 
— 19.30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Legendă și dor — 19,30.
• Circul Globus — Spectacol pre
zentat de Circul de stat din R.P.D. 
Coreeană — 16; 19,30.

Cum recităm
Am avut și avem artiști • 

ai scenei minunați recita
tori. în această privință se 
poate vorbi de o adevărată 
tradiție, căci recitările (gre
șit denumite declamații) au 
constituit în dezvoltarea 
teatrului nostru o necesi
tate, într-o vreme cînd lip
sa unei dramaturgii menite 
să consemneze evenimente 
de ordin național sau so
cial a fost împlinită prin 
rostirea unor versuri scrise 
cu avînt și simțire.

Exemplele sînt multe, dar 
ne vom mărgini la cîteva ; 
Grigore Manolescu, în uni
formă de dorobanț, entu
ziasma pe spectatori, cînd, 
la anumite ocazii, recita 
Peneș Curcanul, de Vasile 
Alecsandri ; Ion Livescu re
cita la cluburile muncito
rești Proletarul. Se poate 
spune că a rămas în ana
lele teatrului românesc fe
lul în care recitau Nottara 
— Vara la țară, de Al. De- 
părățeanu, Maria Ventura — 
Zburătorul, de Heliade, A- 
ristide Demetriade — Ba
lada mării, de Zaharia Bâr
san, Maria Giurgea — 
Miorița, George Vraca — 
Scrisoarea a IlI-a.

Și astăzi e o adevărată 
plăcere să-i asculți pe Irina 
Răchițeanu, Ion Finteșteanu, 
Kovăcs Gyorgy, Emil Botta, 
N. Brancom.it, Elena Se
reda, Lia Șahighian, Silviu 
Stănculescu, Silvia Po- 
povici, Illyes Kinga, Adela 
Mărculescu. Gh. Cozorici, 
Valeria Seciu, Ion Cara- 
mitru, Simona Bondoc, Em. 
Petruț, Dinu Ianculescu, 
Traian Stănescu, George

1
ț 
ț

ț

noua 
editură omului din străinătate, 
cițitor și oaspete al fdrît ? \-

Ca un aliat al acestuia în micile 
și marile călătorii și, în orice caz, 
ca un amfitrion generos al celui so
sit să ne cunoască țara, oamenii, da
tinile, forța creatoare a poporului. 
Multe din tipăriturile Editurii pentru 
turism apar în limbile de mare cir
culație, încercind astfel să fim un 
convorbitor loial, serios, amabil _ c.u 
partenerii de turism, și nu numai de 
turism, ai țării. Vom stabili relații 
de cooperare cu case de editură de 
profil similar, spre a realiza schim
buri de informații și tipărituri, ac
țiuni de coeditare, prospecțiuni de 
piețe, participări la tîrguri de carte, 
concursuri, dezbateri și inițiative de 
tip constructiv, în numele progresu
lui și civilizației, potrivit politicii 
externe a României, care se bucui*ă 
azi de un atît de marcat respect in 
lumea contemporană. Vrem să con
centrăm acest efort sub un cuvînt- 
simbol. PONTICA, numele probabil 
al editurii, menit să sugereze vechi
mea de vatră atît de strălucit re
prezentată de România, țara de la 
Pontus Euxinus, al cărei prim, mare 
turist a fost poetul Ovidiu.

Interviu realizat de
Nicolae DRAGOS
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PROGRAMUL I : 8,15 Gimnasti
ca pentru toți. 8,30 • Cravatele 
roșii din Maramureș o Film se
rial : S’ebastlen și secretul epavei. 
Episodul Petrecere la Angela. 10,00 
Viața satului • Principiile eticii 
și echității socialiste — în viață. 
Satira își atinge țelul e In zi
lele de iarnă. Lucrări de întreți
nere în livezi • Ce ați făcut pen
tru satul dumneavoastră 7 Depu
tății comunei răspund în fața ce
lor care ițau ales • „Ana Mun- 
teanu povestește" (povestitoare 
populară din comuna Bîrzava, ju
dețul Arad, despre oameni, locuri, 
obiceiuri) « Cîntec, joc pe întreg 
cuprinsul țării. 11,05 Să înțelegem 
muzica. Ciclu de inițiere muzica
lă, prezentat de cunoscutul diri
jor Leonard Bernstein, Emisiunea 
a IV-a : „Umorul In muzică". 12,00 
De strajă patriei. 12,30 Emisiune 
în limba maghiară • „înainte de 
potop". Piesă de Nagy Istvan. A-

daptare șt regie de Gheorghe 
Harag. Interpretează Un colectiv 
al secției maghiare a Teatrului 
de Stat din Tîrgu-Mureț. In ro
lurile 
Tanal 
artist 
Iliyâs 
Szabo

principale ; Bâcs Ferenc, 
Bella, Lohlnszky Lorand — 
emerit, Anatol Constantin, 

Kinga, Csorba Andrăs, 
Duci, Băthy Arpăd. Sceno

grafia și costumele : Florica Mălu- 
reanu. Regizor de montaj ; Emilia 
Andreescu. Spectacol titrat în 
limba română. 14,40 Sport • Box . 
Anglia — Polonia. înregistrare de 
la Varșovia; R.D.G. — Polonia, 
înregistrare de la Potsdam 
• Fotbal ; Vittoria Setubal — 
U.T.A. — rezumat filmat.
Film 
neta 
trie! 
țean. 
lui cultural din comuna 
județul Arad. Dirijor Paul Para- 
denco-Adameștl « Corul „Fr. 
Schubert" al sindicatului din Ti
mișoara. Dirijor Herbert Weiss. 
Transmisiune din Sala Teatrului 
de Stat din Arad • Corul Cămi
nului cultural din comuna Cincu, 
județul Brașov. Dirijor Vlorel Ca
nea • Corul de cameră al sin
dicatului Tg. Mureș, județul Mu-

reș. Dirijor Ioan Ament. Transmi
siune din sala Teatrului de Stat 
Brașov. Prezintă Mihai Florea. 
Emisiune de Petru Manzur și Ion 
Babeș. 18.30 Tenis : „Turneul cam
pionilor" — Iile Năstase —1 Stan 
Smith. Transmisiune directă de la 
Paris. 20,00 — 1001 de seri. 20,10 
Telejurnalul de seară. 20,4'0 Film 
artistic : „Ultimul tren din Gun 
Hill". Regia : J. Sturghes. Cu : K. 
Douglas, A. Quih. 22,10 Varietăți 
Internaționale. 22.30 Telejurnalul ■ 
de noapte.

i

; R.D.G. 
de la

Vittoria 
rezumat filmat. 16,25 

serial pentru tineret; „Pla- 
giganților". 17,15 Cîntare pa- 
— concurs coral lnterjude- 
Particlpă : > Corul Cămlnu- 

Butenl,

delor“ și „Frumoasa din 
adormită". Interpretează 
blul de balet al Operei 
In distribuție : Ileana

PROGRAMUL II : 20,00 Teatru 
liric TV. Selectiunl din baletele 
lui P. I. Ceaikovski. „Lacul lebe- 

pâdurea 
ansărn- 

române. 
Iliescu,

Cristina Hamei, Marinei Ștefănes- 
eu, Gheorghe Cotovelea. 20,50 Săp- 
tămîna culturală bucureșteană. 
Prezintă Alexandra Cîndea. 21,05 
Buletin de știri. 21,10 Vă Invităm 
Ia Muzeul literaturii române. 21,30 
Intermezzo muzical cu formația 
Ion Calistrache. 21,50 Noutăți ști
ințifice Si tehnice din lumea în
treagă, 22,00 Film serial : Invada
torii (HD în reluare.

1 
I 
ț 
ț 

A

ț

ț 
ț 
ț

ț 
ț 
I
I 
I 
ț 
ț 
ț

Nea ionică 
„de la 

supergreu"
(Urmare din pag. I)

• adnotări • adnotări • adnotări* adnotări • adnotări• adnotări

poezia ?
Paul Avram și pe atîtia 
alții.

Bineînțeles că aceștia nu 
se înfățișează in fața publi
cului, pe scenă sau la tele
vizor, cu un vraf de hîrtii 
pe care se străduiesc să le 
descifreze cu ochelarii pe 
nas. ca și cum ar fi luat re
cent cunoștință de cuprin
sul paginilor. Din păcate 
așa se întîmplă destul de 
des în ultimul timp (chiar 
și in unele emisiuni ale te
leviziunii, ceea ce nu poate 
duce la un bun exemplu) ; 
ba uneori greoaia citire 
este însoțită și de un ne
glijent aspect vestimentar.

Mi-a fost dat recent să 
asist Ia un spectacol tra- 
gi-comic : la un festival, 
intr-un cadru tineresc, s-a 
prezentat un tînăr actor cu 
intenția să recite Scrisoa
rea a Hl-a: a scos niște hir- 
tii făcute în patru și a în
ceput să descifreze cu gre
le poticniri ; i-au venit în 
ajutor spectatorii, scoțîndu-1 
din încurcătură. A 
nibil.

Lucrul ar părea 
cabil, 
supus 
virea 
cu el 
care și-a agonisit-o cu osîr- 
die în anii uceniciei și pe 
care rîvnește să și-o îmbo
gățească necontenit. E „a- 
verea" lui, e repertoriul pe 
care l-a studiat și din care, 
in nici un caz, nu poate 
lipsi opera poetică a ma
rilor noștri clasici, ca și a 
valoroșilor poeți contempo
rani.

O poezie e ca o „mică 
piesă", iar recitarea presu-

pune pregătire, revenire în 
decursul timpului pentru 
„descoperirea" unor semni
ficații, nuanțe. îți e îngă
duit, cel 
cîte 
nei 
ți-a 
nai, 
timp 
spectacolului, dar 
tești „Miorița".

Ar fi timpul ca acei slu-

mult, să arunci 
o privire pe textul u- 
bucăți ocazionale 
fost. în mod 
încredințată 

înaintea

ce 
excepțio- 
cu puțin 
începerii 

nu să ci-

Gorjenește

fost pe-

inexpli- 
de pre-intrucit este 

că, o dată cu absol- 
școlil, actorul poartă 
o zestre prețioasă pe

Intitulat sugestiv „Gintă 
Gorjul și dansează”, noul 
spectacol al ansamblului 
artistic „Doina Gorjului1' 
din Tg. Jiu a stîrnit un viu 
interes. Sala arhiplină de 
la premieră se explică nu 
numai prin dragostea gor- 
jenilor pentru cintecele și 
dansurile populare, ci și 
printr-o justificată curiozi
tate, alimentată de nesfir- 
șitele amînări ale premie
rei. Și iată-ne, la primul 
spectacol, urmărindu-1 pînă 
la sfîrșit nu întotdeauna 
cu deplină satisfacție. Pen
tru că prezența melodiilor 
și cîntecelor gorjenești a 
fost destul de nesemnifi
cativă, pentru că progra
mul s-a arătat a fi com
pus mai mult din melodii... 
moldovenești, dansuri... ar
delenești, din... călușul — 
cîtuși de puțin 
locului. Abia în 
nuntă gorjenească 
tit de specificul
trebuie să-1 aibă acest an
samblu. Revenind la pro
misiunile ansamblului.

specific 
final o 
a amin- 

pe care

a-

jitori ai scenei ce nu și-au 
însușit încă din școală, așa 
cum era firesc, din como
rile poeziei noastre — mă 
refer indeosebi la tinerii 
absolvenți — s-o facă nein- 
tîrziat, dacă țin să apară 
în ipostaza de recitatori. Se 
cuvine să continuăm și să 
îmbogățim tradiția de care 
am pomenit la începutul 
acestor rînduri.

reprezintă nici pe departe 
patrimoniul creației popu
lare din zona Gorjului.

„Doina Gorjului" repre
zintă vîrful piramidei for
mațiilor 
prin posibilitățile de 
dispune —

artistice locale
’> care 

• fiind formație

profesionistă. Cu atît mai 
mari sînt exigențele ce se 
ridică în fața sa, cu atît mai 
greu de 
țiile de 
alese.

acceptat sînt solu- 
minimă rezistentă

Mihai DUMITRESCU

Ioan MASSOFF

și nu prea
vansate cu certitudine în 
titlul spectacolului, sîntem 
nevoiți să mărturisim că, în 
program, Gorjul nici nu 
prea cîntă și nici nu prea 
dansează gorjenește. Fi
rește, nu pledăm pentru ab
sența din repertoriul an
samblurilor artistice locale 
a folclorului din alte zone. 
Dar aceasta trebuie să se 
facă cu discernămînt, cu 
grijă, pentru a asigura un 
echilibru repertorial care să 
nu ducă la pierderea spe
cificului local din progra
mele unor asemenea for
mații artistice.

Ansamblul „Doina Gorju
lui" urmează să întreprindă 
turnee in toată țara. Se 
naște firesc întrebarea : în 
ce măsură acest spectacol 
oferă spectatorilor din alte 
zone o imagine autentică a 
creației populare din Gorj ? 
O suită de dansuri „stili
zată" pină la diluarea ori
cărui specific gorjenesc și 
cîteva melodii arhicunoscu
te în țară din repertoriul 
cîntăreților consacrați nu

Arta în
avut loc o nouă 
oamenilor de

Recent a 
întîlnire a 
artă brașoveni cu oamenii 
muncii din uzina „Tracto
rul". Organizată sub egida 
revistei „Astra" în cadrul 
«Serilor „Astrei"», întîlni- 
rea a reunit scriitori, ar
tiști plastici și muzicieni, a 
căror creație a fost prilej 
de confruntare directă cu 
opiniile, preferințele, do
rințele publicului prezent.

Au citit din versurile lor 
Ion Lupu, Ștefan Stătescu, 
Nicolae Stoe, Aurel Bru- 
maru, Ion Stanclu, au fost 
expuse tablourile lui Er. 
Bomches, ale Emiliei Apos- 
tolescu, Zinei Blănuță și 
prezentate celor prezențî

Artizanat...
Cu ce ne decorăm inte

riorul? Răspunsul 
tă întrebare vine 
obiecte 
ambianța 
de la

care 
unei 

mobilier

la aceas- 
firesc: cu 
constituie 
locuințe, 
la ta

blouri, de la covoare la 
măruntul bibelou. Dar răs
punsul in aparență atît de 
simplu se complică atunci

uzină
de Mihai Nadin ; ariile din 
opera „Trandafirii Dofta- 
nei“ de Norbert Petri sau 
cintecele patriotice ale 
compozitorului Mauriciu 
Vescan interpretate de so
liști ai Teatrului muzical 
au aflat ecou la cei pre
zent! Discuțiile însuflețite 
ce au urmat au demonstrat 
că astfel de întilniri sînt 
utile atît pentru creatorii 
de artă, cît și pentru ade
văratul beneficiar 
ției artistice — 
larg. Este motivul 
care consemnăm 
inițiativă a cărei 
dere o recomandăm.

al crea- 
publicul 

pentru 
această 
extin-

Comeliu MERLAU

culpabil
cind adăugăm adevărul 
incontestabil că toate aces
te obiecte au, In 
funcției, utilitare, una 
educație estetică și 
destul de Importantă,
aceea se ridică în mod 
resc și întrebarea legată 
cantitatea de frumos 
care o conțin, de ceea 
se numește bun gust.

afara 
de 

încă 
De 
fi
de 
pe 
ce

...Alegem două mari uni
tăți specializate in decora- 
țiuni interioare, magazinul 
de pe strada Academiei și 
cel din clădirea „Hanul lui 
Manuc" în afara unor o- 
biecte cu aspect inofensiv 
sau chiar onorabil, desco
perim o abundență de pro
duse extra-estetice, încăr
cate pînă la exces, hibride 
ca gîndire și tehnică, in 
cele mai absurde combina
ții de forme și materiale. 
Obiecte de fier, care vor să 
imite lemnul, apoi obiecte 
din lemn, care vor să imi
te metalul sau piatra, 
multe, foarte multe și jal
nice obiecte fals folclorice 
— porți. troițe, căsuțe, 
linguri, personaje ciudate, 
ca și portrete și alegorii de 
tipul 
date, 
sie de furnir, total neinspi
rate in alegerea tehnicii și 
a modelelor. Ce să mai 
vorbim de plăcile „decora
tive" din cupru și ceramică, 
cu cele mai stupide pre
texte antropomorfe, din 
care nu lipsesc dansatoarea 
nudă și păstorul sfătos cu 
căciulă și mustăți impre
sionante, sau de îngrijoră
torul acces de „rădăci- 
nism", datorită căruia ori
ce contorsiune vegetală 
bine lăcuită aspiră la drept 
de cetate în lumea fru
mosului. Și, culmea, desco
perim și o căruță cu co
viltir de tip „nomad", in 
lemn ars și lăcuit, pe care 
scrie.. „Texas” !

Se impune cu justificare 
întrebarea : producția a- 
ceasta, poate bine inten
ționată, nu poate fi con
trolată, supusă exigențelor 
unui triaj competent ?

ales, cei 60—70 de km pe Valea 
Oltului, parcurși noaptea, pe 
zăpadă și vint puternic.

— Ce alte performanțe ca a- 
cestea mai aveți înscrise în pal
maresul dv ?

Urca în cabina remorcherului 
și se întoarce cu o servietă din 
care scoate un plic voluminos 
cu fotografii :

— Le port tot timpul cu mine. 
Uite, aici un alt autotreiler, 
transportind, de la Brăila la Bi- 
caz, una din navele de agrement 
pe care le puteți vedea astăzi pe 
oglinda lacului de acumulare. Ca 
să putem trece pe sub un pod 
de cale ferată, de exemplu, a 
trebuit să stăm o zi întreagă în 
ploaie și să demontăm — piesă 
cu piesă — o cabină' a vapora
șului... Asta e o poză mai veche: 
e in Bulgaria, unde a trebuit să 
transport un utilai energetic — 
vedeți — de înălțimea unei 
case... In astea de aici, sint cu 
treilerul de acum la Baia Mare, 
anul ăsta. Dincoace, la Reșița, 
aici la Timișoara...

— Cum vedem, un album în
treg de performanțe ; de fapt, 
ce calități credeți că se cer in 
specialitatea dv de... supergreu ? ,

— In primul rind, răbdare și 
dezvoltat simț al orientării 
spațiu. E ușor de ințe- 

ca mergind, bunăoară.

„peretarelor" bro- 
realizate in intar-

Virgil MOCANU

un 
în 
Ies 
chiar și ziua, pe un drum cu a- 
titea curbe cum e Valea Oltului, 
cu un „dinozaur" de 80 de me
tri lungime ca al meu — fără 
să-l atingi de ceva în stingă sau 
în dreapta — trebuie să ai per
manent în tine un fel de ra
dar.

Și mai e ceva : față de un con
ducător auto, chiar de cursă lun
gă, trebuie să ai și o foarte mare 
rezistență fizică. Nu-i ușor să 
parcurgi cîteva sute de k.m in
tr-un remorcher care e lipsit de 
suspensii și „plimbat" mereu, 
înainte și înapoi, de greutatea 
celor peste 300 de tone ale trei- 
lerului și ale încărcăturii sale. 

După o experiență atît de 
ne-ați 
reguli 
tova-

mare in această meserie, 
putea aminti principalele 
sau învățăminte valabile 
rășilor de breaslă 7

— Sint cele pe care le 
tesc mereu tinerilor mei 
din întreprindere.

In raport cu pregătirea 
fesională, rolul conștiinței 
întotdeauna pe un plan 
rior ; dacă mă bucur astăzi că 
în cei 40 de ani de șoferie n-am 
avut nici un accident de circu
lație, apoi trebuie să știți că mă 
simt de-a dreptul fericit știind 
că mi-am dus cu bine la capăt 
toate misiunile încredințate și 
că n-am avut nici o abctere de 
la disciplină ; un înalt respect 
față de muncă și față le colec
tivul in care lucrezi, reipect, tot
odată, față de mașina, pe care o 
ai în primire, parte Un averea 
țării. unealta muncii tale de fie
care zi.

...Un semnal prelung al maca
ralei din apropiere anunță că 
operațiunile desccrcării î 
transformatorului fuseseră 
cheiate. Se inchiase deci 
bine și această nisiune a 
Ion Dincă.

amin- 
elevi
pro- 

să fie 
supe-

auto- 
in- 

: cu 
lui

Brancom.it
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Vizitele prim-vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii

Arabe Egipt, dr. Aziz Sedki
Simbătă dimineața, prim-vicepre- 

ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Arabe Egipt, dr. Aziz 
Sedki, și persoanele oficiale care-1 
însoțesc, împreună cu Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, au fost oaspeții construc
torilor de autocamioane din Brașov. 
La sosire, ei au fost întîmpinați de 
Alexandru Mărgăritescu, adjunct al 
ministrului industriei construcțiilor 
de mașini. După un scurt istoric fă
cut de ing. Gheorghe Trică, directo
rul general al Centralei industriale 
pentru autocamioane și tractoare, 
despre drumul parcurs de această 
unitate în cei 50 de ani de existență,

SPECTACOL DE GALĂ CONSACRAT ANIVERSĂRII

A 25 DE ANI DE EA CREAREA FONDULUI 
NAȚIUNILOR UNITE PENTRU COPII - UNICEF

>.-e scena Operei române a avut 
Ioc simbătă după-amiază, spectacolul 
de gală consacrat aniversării a 25 de 
ani de la crearea Fondului Națiunilor 
Unite pentru Copii — U.N.I.C.E.F.

Au participat membri ai guvernu
lui, conducători ai unor instituții cen
trale. ai unor organizații de masă și 
obștești; personalități ale vieții noas
tre culturale și artistice, un numeros 
public.

De asemenea, au luat parte membri 
ai corpului diplomatic.

într-o alocuțiune rostită cu acest 
prilej, președintele Comitetului Na
țional Român pentru U.N.I.C.E.F., 
Virgiliu Radulian. președintele Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor, a subliniat largul ecou pe 
care sărbătorirea unui sfert de secol 
de la înființarea Fondului Națiunilor 
Unite pentru Copii l-a avut în țara 
noastră, reafirmind hotărîrea forului 
național U.N.I.C.E.F. de a-și aduce o 
contribuție activă la dezvoltarea și 
educarea copiilor din întreaga lume 
în spiritul păcii, colaborării și înțe
legerii între popoare, la cultivarea 
solidarității tinerei generații în lupta 
pentru promovarea progresului so
cial.

Șeful Serviciului de informații al 
Biroului european al U.N.I.C.E.F., 
Leon Davico. a exprimat, în cuvîn- 
tuli'său, calde mulțumiri Comitetplui 
Național-Român—-UiN.I.&E^'. - pen
tru activitatea desfășurată în vederea 
aniversării. Fondului Națiunilor Uni
te pentru Copii, relevînd, în acest 
sens, manifestările inițiate și. găz
duite de țara noastră, cu ocazia aces
tui eveniment.

în continuare, directorul Centrului 
de Informare al O.N.U. la București, 
Sayed Abbas Chedid, a dat citire me
sajului secretarului general al 
O.N.U., U Thant, adresat U.N.I.C.E.F.

Sînt foarte fericit — se spune îh 
znesaj — să adresez acest omagiu 
Fondului Națiunilor Unite pentru Co
pil. cu prilejul celei de-a 25-a ani
versări a acestui for.

Gîndurile noastre se întorc, în mod 
inevitabil, la anul 1946, anul în care 
Adunarea Generală a Națiunilor 
Unite a întreprins, într-una din pri
mele sale acțiuni concrete, crearea 
U.N.I.C.E.F., în vederea salvării co
piilor unei Europe răvășite de război.

Faptul că națiunile au încercat în
treprinderea unei asemnea acțiuni co

< » SPORT • SPdRt ® SPORȚ:0 sipQRȚ • SPORT • SPdRT ^SPQRT • SPORT « ȘP^T

RUGBIȘTII NOȘTRI
AU JUCAT DOAR... 39 DE MINUTE

Ieri, la Beziers, 12-31 (9-9) cu Franța

Examenul anual — în fond un 
examen al maturității — pe care 
rugbiștii noștri îl susțin în compa
nia redutabilei selecționate a Fran
ței are, cum este și normal, un ca
racter sărbătoresc, dacă putem spune 
așa, ocazionînd specialiștilor și pu
blicului spectator apropiat sportului 
cu balonul oval constatări și compara
ții, privind raportul de forțe, noile a- 
pariții în loturile reprezentative res
pective, noutățile legate de tactica 
preconizată de antrenori și aplicată 
(sau nu!) pe teren,. în joc, de rugbiștii 
respectivi etc. Ce ne-a arătat ediția 
1971 a meciului Franța—România, 
disputat ieri după-amiază pe stadio
nul „De Sauclieres" din Beziers, în 
prezența a circa 25 000 de spectatori, 
(un sfert din populația orașului !), 
meci pe care l-au putut urmări, la 
televiziune, și iubitorii rugbiului din 
țara noastră ? O primă repriză de joc 
egal, de luptă dîrză, in care iniția
tiva a aparținut rugbiștilor români. 
Pînă în ultimul minut al reprizei ei 
au condus cu 9—3, ca urmare a punc
telor realizate de Nicolescu (lovitură 
de picior căzută — min. 20) și Iri- 
mescu (lovitură de picior căzută și 
lovitură de pedeapsă — min. 28 și, 
respectiv, 34). Sincer vorbind, scorul 
din acel moment apărea o veritabilă 
surpriză. în ultimul minut, însă, e- 
chipa noastră pierde tot acest fru
mos avantaj : cîteva clipe de nea
tenție (atenția era îndreptată, pro
babil, la flu'erul arbitrului) și, după 
un frumos slalom, Maso reușește o 
încercare (deci 4 puncte) pe care 
Villepreux o transformă (încă două 
puncte). Așadar. 9—9. A urmat a 
doua repriză. Un joc complet dife
rit ; inițiativa trece total de partea 
sportivilor francezi, a căror linie de 
trei sferturi se impune categoric. 
Rugbiștii noștri fac față din ce în 
c« mal greu atacurilor adverse, sco
rul luind proporții. La fluierul fi
nal al arbitrului scoțian Grierson, 

au fost vizitate principalele sectoare 
de fabricație a autocamioanelor.

în continuare, oaspeții au vizitat 
uzinele de tractoare, unde au urmărit 
o demonstrație cu cele mai perfec
ționate tractoare concepute și fabri
cate de constructorii de mașini din 
Brașov. în aceeași zi au fost vizitate 
cartierele de locuințe și obiective 
turistice înscrise în ultimii ani pe 
harta orașului de la poalele Tîmpei.

în onoarea prim-vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Egipt, Constantin Drăgan, 
președintele consiliului popular ju
dețean, a oferit un dejun.

(Agerpres)

lective în favoarea copiilor și tinere
tului marchează un punct de cotitură 
decisiv in istoria umanității și chiar 
în viața Organizației Națiunilor Unite.

Opera îndeplinită, timp de un 
sfert de secol, de către U.N.I.C.E.F., 
se spune în continuare în mesaj, ne 
aduce în memorie preambulul Cartei 
Națiunilor Unite vizînd „ocrotirea 
generațiilor viitoare de flagelul răz
boiului*' și „favorizarea progresului 
social și instaurarea unor condiții 
de viață mai bune, în cadrul unei 
libertăți mai largi". Sprijinind peste 
100 de țări în curs de dezvoltare în 
acțiunea de îmbunătățire a sănătă
ții, alimentației, educației și în for
marea copiilor lor, ajutînd pe toți 
copiii, fără deosebire de rasă, de re
ligie, de naționalitate sau de opinie 
politică, U.N.I.C.E.F. a dovedit lumii 
întregi că cele mai înalte aspirații 
ale omului, exprimate in Carta Na
țiunilor Unite, pot fi realizate.

Pentru perpetuarea acestor aspira
ții. lumea trece astăzi în cel de-al 
doilea Deceniu al Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare, o acțiune în care 
U.N.I.C.E.F. are un rol vital, subli
niază mesajul. Una din sarcinile sale 
nu este oare și convingerea lumii 
de importanța capitală a tinerei ge
nerații pentru planificarea dezvoltă
rii naționale'! Trebuie, de aseme
nea, mobilizate și mai mult resur
sele pentru a putea dispune de arme, 
de pace, cum ăr fi’mștSrfâltll șf eehi-" 
pamentul care vor permite construi-. 
rea mai multor școli, centre de să
nătate rurale, spitale, cămine.

Rațiunea profundă a atribuirii, In 
1965. a Premiului Nobel pentru Pace 
U.N.I.C.E.F. nu reprezintă oare re
cunoașterea solemnă a faptului' că 
bunăstarea copiilor de astăzi este in
disolubil legată de pacea lumii de 
mi ine ?

în încheierea mesajului, se arată : 
„Se cuvine ca în momentul în care 
intrăm în cel de-al doilea . Deceniu 
pentru dezvoltare și cînd sărbătorim 
cea de-a 25-a aniversare a U.N.I.C.E.F. 
să reafirmăm atașamentul nostru 
pentru cea mai nobilă dintre cauze, 
cea a ocrotirii și îmbogățirii vieții 
copiilor, de care depinde viitorul, 
omenirii".

A urmat spectacolul de gală, care 
«-a bucurat de un frumos succeș, 
publicul răsplătind cu vii aplauze pe 
interpreți.

(Agerpres)

rezultatul era 31—12 (în min. 70, 
cînd scorul era 25—9, Durbac înscri
sese 3 puncte din lovitură de picior 
căzută).

Echipa Franței a contat, ca întot
deauna, pe aportul înaintării (cu ju
cători robuști, foarte activi : Span- 
ghero, Buonomo, Dauga, Benesis) ca 
și pe precizia șuturilor fundașului 
Villepreux, ieri autor a 15 puncte. 
Din echipa noastră, o notă bună pen
tru Irimescu, Atanasiu, Rășcanu. Cio
bănel.

I. D.

FOTBAL

Ultima etapă 
a sezonului

Stadionul „Republicii" din Capitală 
găzduiește astăzi, cu începere de la 
ora 11,30, un interesant cuplaj fot
balistic în cadrul ultimei etape (a 
XV-a) a turului campionatului repu
blican de fotbal. în primul meci, echi
pa Rapid primește replica formației 
Universitatea Cluj, una dintre frunta
șele clasamentului. Cel de-al doilea 
meci al cuplajului : Steaua-Crișul.

Dintre partidele programate in pro
vincie, cea mai importantă pentru 
configurația clasamentului are loc 
la Bacău, unde, formația Sport 
Club din localitate întilnește pe ac
tuala lideră a clasamentului, U. T. A- 
rad. Celelalte meciuri ale etapei : 
F.C. Argeș — Dinamo ; Univer
sitatea Craiova — Farul : C.F.R. Cluj 
— Steagul roșu ; Politehnica Iași — 
A.S.A. Tg. Mureș ; Petrolul — JiuL

LUCRĂRILE COMISIILOR PERMANENTE
ALE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

în legătură cu apropiata reluare a 
ședințelor în plenul Marii Adunări 
Naționale, comisiile permanente au 
continuat, în zilele de 10 și 11 de
cembrie a.c., lucrările ce le revin.

în cadrul unei ședințe comune a 
comisiilor permanente ale Marii Adu
nări Naționale, tovarășul Maxim 
Berghianu, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, și tovarășul 
Florea Dumitrescu, ministrul finan
țelor, au expus modul în care se pre
limina îndeplinirea planului de dez
voltare economico-socială a Repu
blicii Socialiste România și execuția 
Bugetului de Stat pe anul 1971, pre
cum și principalele prevederi din 
proiectul Planului și Bugetului de 
Stat pe anul 1972.

Au participat membrii Comisiei 
economico-financiare, ai Comisiei 
pentru industrie, construcții. și trans
porturi, ai Comisiei pentru agricul
tură și silvicultură, ai Comisiei pen
tru consiliile populare și administra
ția de stat, ai Comisiei juridice, ai 
Comisiei pentru sănătate, muncă și 
asigurări sociale, precum și ai Co

Adunarea generală a Academiei de științe medicale
Simbătă, a avut loc în Capitală 

adunarea generală a Academiei de 
științe medicale.

Cu acest prilej, președintele Aca
demiei, acad. prof. dr. Aurel Moga, 
a prezentat raportul privind cerce
tarea științifică medicală în ' planul 
cincinal 1971—1975. Orientare? acestei 
activități acordă prioritate lucrărilor 
ce tind să aducă o contribuție prac
tică la rezolvarea problemelor esen
țiale de sănătate publică.

Adunarea generală a dezbătut apoi 
activitatea desfășurată de acest for 
științific în anul curent, precum și 
proiectul planului de cercetare știin
țifică. medicală și farmaceutică pe 
anul 1972.

Intr-o atmosferă entuziastă, cei 
prezenți au adresat o telegramă Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae

ȘTIRI CULTURALE
Simbătă. la Brașov a avut loc o 

festivitate consacrată împlinirii a 100 
de ani de la înființarea reuniunii co
rale „Gheorghe Dirna", formație de 
activitatea căreia se leagă și numele 
altor compozitori și dirijori ca Ci- 
prian Porumbescu și Iacob Mure- 
șianu.

Cu acest prilej, a fost luminată 
formației sărbătorite distincția „Evi
dențiat în activitatea culturală de 
masă", decernată de Consiliul Cultu
rii și Educației Socialiste.

într-o atmosferă însuflețită, parti- 
cipanții la adunarea festivă au adre
sat o telegramă Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune, printre 
altele :

„Noi, membrii reuniunii corale 
„Gheorghe Dima" din Brașov — ro
mâni, maghiari și germani — ne re
afirmăm,, cu acest prilej, deplina a-, 
deziune la politica partidului, la am- 
■plul program adoptat ia recenta ple
nară a partidului, angajîridu-ne să 
muncim mai bine, să contribuim prin 
munca noastră la educarea comunis
tă și estetică a maselor, să promo
văm cu consecvență cîntecul revolu
ționar, patriotic, să dăruim întreaga 
noastră energie pentru răspindirea 
celor mai valoroase cîntece din crea
ția muzicală contemporană, naționa
lă și universală".

★
Locuitorii comunei Leordeni, din 

județul Argeș, au aniversat sîmbălă 
70 de ani de existență a corului că
minului cultural din localitate.

La adunarea festivă organizată 
cu acest prilej au luat parte Matei 
Ghigiu, ministrul construcțiilor in
dustriale, deputat în M.A.N. pentru 
circumscripția electorală Topoloveni, 
prof. Dumitru Botez, maestru eme
rit al artei, reprezentanți ai orga
nelor județene și comunale de par
tid șî de stat, numeroși loouitori din 
comună.

Tovarășul Gheorghe Năstase, prim- 
secretar ai Comitetului județean 
Argeș al P.C.R., președintele con
siliului popular județean, i-a felici

Campionatul mondial
în Olanda, a început Campionatul 

mondial feminin de handbal, compe
tiție la care participă selecționatele 
Ungariei. R. D. Germane, României, 
Iugoslaviei, R. F. a Germaniei, Ja
poniei, Norvegiei, Danemarcei și 
Olandei. în primele două meciuri

tenis „Turneul campionilor"
Meciurile de vineri seara — în

cheiate cu următoarele rezultate : 
Năstase-Franulovici 3—6, 6—1, 6—2 ; 
Barthes-Graebner 6—1, 7—6 ; Kodes- 
Smlth 6—4, 3—6, 6—4 (ultimul în
cheiat după miezul nopții) — sus
cită comentariile specialiștilor, în- 
frîngerea lui Smith, mai ales, fiind 
considerată o mare surpriză. Iată ce 
remarcă, între altele, corespondentul 
agenției United Press : „Tenismanul 
român Ilie Năstase l-a învins și pe 
Franulovici, răminînd acum singur 
la conducerea clasamentului. Năsta
se, care a jucat anul acesta aproape 
4 luni tenis pe teren acoperit, se 
află într-o formă excelentă. După 
victoria obținută la Londra asupra 
australianului Rod Laver, românul’ a 
jucat din ce in ce mai bine".

Deschiderea programului de ieri 
au asigurat-o Smith și Graebner. 
Smith a cedat surprinzător primul 
set (3—6), dar le-a ciștigat pe cele
lalte două (7—5, 6—3). în conti
nuare, urmau să se intîlneascâ 
Ilie Năstase și Pierre Barthes ; 
o partidă importantă deopotrivă 
pentru fiecare dintre ei, dar mai ales 
pentru Năstase, aflat in cursa pen
tru ciștigarea turneului Din păcate, 
tenismanul francez — bolnav de 
gripă — nu s-a putut prezenta 
în teren, astfel că sportivul nostru a 
obținut victoria prin forfait. în acest 
fel. cu cinci victorii din cinci me
ciuri, Ilie Năstase se menține in 
fruntea clasamentului marii compe
tiții, însă numai invingindu-1 și pe 
Smith — astă seară — poate cîștiga 
turneul. O victorie a lui Smith i-ar 

misiei pentru învățămint, știință șl 
cultură.

în continuare, în ședințe separate, 
comisiile examinează și dezbat, po
trivit competenței lor, secțiunile 
Planului de dezvoltare economico.-so- 
cială a Republicii Socialiste Româ
nia și Bugetul de Stat pe anul 1972.

De asemenea, în fața comisiilor 
permanente ale Marii Adunări Națio
nale, tovarășul Stefan Arsene, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Prețuri, a expus proiectul de 
lege cu privire la regimul prețurilor 
și tarifelor, după care s-a trecut la 
discuția pe articole a textelor pro
iectului.

Membrii Comisiei pentru agricul
tură și silvicultură și ai Comisiei 
juridice, în cadrul lucrărilor din ul
timele zile, au dezbătut proiectul de 
lege al viei și vinului, precum și 
proiectul de lege pentru organizarea 
producerii și folosirii raționale a re
surselor de nutrețuri, care au fost 
supuse discuției publice.

Lucrările comisiilor continuă.

Ceaușescu, în care se spune, printre 
altele : Ne exprimăm adînca recu
noștință pentru condițiile create, pen
tru grija permanentă pe care con
ducerea partidului o manifestă față 
de cercetarea medicală și vă asigu
răm, iubite tovarășe secretar general, 
că vom traduce în viață prețioasele 
indicații de a integra armonios și 
eficient cercetarea științifică medica
lă în activitatea de ocrotire sanitară. 
Ne vom preocupa și în continuare de 
perfecționarea metodelor și metodolo
giei cercetării pentru a îmbogăți per
manent știința medicală românească 
de a cărei tradiții sîntem mîndri.

Conștienți de marea răspundere ce 
ne revine, toți lucrătorii din dome
niul cercetării medicale se angajează 
ca întreaga lor activitate să îmbrace 
ținuta etică și morală demnă de epo
ca in care trăim.

tat călduros pe membrii formației 
corale cu prilejul acestei aniversări.

Participanții la adunare au adre
sat Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă, în 
care se spune :

Astăzi, cînd cultura este un bun 
al întregului popor, ne angajăm să 
ne aducem contribuția în acțiunea 
de cultivare a dragostei față de pa
trie, de cuceririle revoluționare ale 
poporului nostru, sub conducerea 
partidului, de cultivare a tradițiilor 
locale pentru a promova virtuțile 
hărniciei, cinstei, onoarei și demni
tății socialiste.

★
Cadrele didactice șî elevii Școlii 

generale nr. 1 din Slatina au sărbă
torit împlinirea a 50 de ani de ac
tivitate a acestei instituții de învă- 
țămirit. înființată in anul 1921, ea a 
fost primul liceu de fete din județ.

în ' cadrul adunării “ festive, prile
juită de jubileu, participanții au a- 
dresat Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă în 
care scriu : Ne angajăm să sădim 
în. inimile viitorilor constructori ai 
socialismului iși comunismului dra
goste fierbinte față de patrie, respec
tul pentru muncă, pasiune pentru 
știință, cinste și corectitudine, spirit 
de dreptate, cutezanță în gînd și fap
tă, sentimentul prieteniei și frăției 
cu toate pcpoarele țărilor socialiste, 
cu oamenii muncii din întreaga lume.

*
La Piatra Neamț a fost inaugurată 

noua tipografie care va asigura edi
tarea ziarului local în condiții grafi
ce corespunzătoare. Totodată, ■ aici 
sînt create condiții tehnice pentru ti
părirea unor reviste pînă la 32 pa
gini.

Cu acest prilej, în fața colectivu
lui noii unități a luat cuvîntul tova
rășul Ștefan Boboș, prim-secretar al 
Comitetului județean Neamț al P.C.R.

In încheierea festivității, a fost 
adoptată o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.

feminin de handbal
disputate ieri s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Ungaria — Olanda 
12—3 (6—1) ; R. F. a Germaniei — 
Japonia 10—7 (5—4),

Echipa României susține primul 
său meci astăzi, la Rotterdam, cu 
reprezentativa Norvegiei.

aduce acestuia succesul final, pentru 
că — la egalitate de victorii (Smith 
și Năstase ar avea cite cinci) — con
tează victoria in meciul direct.

Aseară, americanul Cliff Richey 
l-a învins cu 6—4, 6—3 pe iugosla
vul Zeliko Franulovici. în comple
tarea programului, Ilie Năstase a 
acceptat să susțină un meci demon
strativ în compania tenismanului 
francez Patrick Proisy. Victoria i-a 
revenit lui Năstase cu 6—1, 4—6,
6—2.

în cîteva rînduri
CLUBUL STEAUA și-a desemnat 

primii zece sportivi ai anului 1971. 
Iată numele acestora : 1. Ilie Năs
tase (tenis) ; 2. C. Coșniță-V. Simio- 
cenco (caiac-canoe) ; 3. Gh. Danilov- 
Gh. Simionov (caiac-canoe) ; 4. Gh. 
Stoiciu (lupte greco-romane) ; 5. Ana 
Pascu (scrimă) ; 6. Gh. Florescu (tir); 
7. C. Corbu (atletism) ; 8. Alee Năs- 
tac (box) ; 9. Gh. Gruia (handbal) ;
10. V. Negrea (fotbal).

FOTBAL. Brazilia-Argentina 1—0, 
în turneul preolimpic. — La Bogota, 
în cadrul fazei finale a turneului 
preolimpic (zona sud-americană) la 
fotbal, s-au disputat două noi me
ciuri. Selecționata Braziliei a între
cut cu scorul de 1—0 formația Ar
gentinei. într-un alt joc, echipele 
Columbiei și Perului au terminat la 
egalitate : 0—0.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia a primit din partea tov. Gerald 
Gdtting o telegramă de mulțumire 
pentru felicitările adresate cu prile
jul realegerii sale în funcția de pre
ședinte a Camerei populare a Repu
blicii Democrate Germane.

★
Cu prilejul concursului care a avut 

loc recent în cadrul celei de-a 24-a 
Expoziții internaționale de idei, in
venții și noutăți de la Niirnberg (R.F. 
a Germaniei), un colectiv de specia
liști de la Întreprinderea „Energo- 
construcția" București a fost distins 
cu medalia de aur „Europa" pentru 
patru invenții — cu sferă de apli
cabilitate în turnarea betonului în 
cofraje glisante.

Invențiile românești premiate con
stau din proiecte și echipament pen
tru perfecționarea instalațiilor de gli
sare la construcțiile înalte; un ascen
sor pentru cofraj glisant ; o instala
ție de ridicare pe verticală a acestor 
cofraje, precum și din planurile unei 
instalații de asigurare a verticalității 
elementelor de construcții cu secțiu
ne circulară, realizate după aceeași 
metodă.

Autorii prestigioaselor lucrări sînt 
inginerii Iosif Brad, Ștefan Lăcătuș, 
Victor Comodzinschi, Corneliu Roșea 
și maistrul Matei Stadler.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit 

ușor. Cerul a fost variabil, mai mult 
acoperit. în jumătatea de nord-vest 
a țării au căzut precipitații locale, 
sub formă de ninsoare în Maramureș 
și în nordul Moldovei și sub formă 
de burniță și ploaie în sudul Crișanei 
și Banat, unde izolat s-a semnalat 
și polei, Vintul a suflat pînă la po
trivit. Temperatura aerului la orele 
14 oscila intre minus 6 grade la 
Joseni și Miercurea Ciuc și plus 6 
grade la Rimnicu-Sărat. Izolat, în 
sudul țării s-a produs ceață, iar in 
zona de munte și chiciură. în Bucu
rești : Vremea s-a încălzit ușor. Ce
rul a fost variabil. Vintul a suflat 
slab pină la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
13, 14 și 15 decembrie a.c. In țară : 
După o încălzire de scurtă durată 
vremea se va răci din nou. Cerul 
va fi mai mult noros. Vor cădea 
precipitații slabe locale. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 10 grade și zero gra
de, local mai coborîte In a doua par
te a intervalului, iar maximele vor 
oscila între minus 4 grade și plus 6 
grade. Pe alocuri ceață. In Bucu
rești : După o încălzire de scurtă 
durată, vremea se va răci din nou. 
Cerul va fi mai mult noros, favorabil 
precipitațiilor slabe. Vînt potrivit. 
Temperatura in scădere spre sfirșitul 
intervalului.

PRONOEXPRES
CIȘTIGURILE TRAGERII 

EXCEPȚIONALE DIN 
5 DECEMBRIE 1971 :

Categoria 1 : 1,10 variante auto
turisme „Dacia 1300".

Categoria a II-a : 6,90 variante au
toturisme „Dacia 1100“ sau autoturis
me „Skoda S“-100 + 2 000 lei.

Categoria a III-a : 18,45 excursii în 
Austria — 7 000 Iei.

Categoria a IV-a : 39,6 excursii de 
două locuri — Berlin, Leipzig, Dreș- 
da — 5 000 lei.

Categoria a V-a : 188,75 a 3 701 lei.
Categoria a Vl-a : 352,20 a 500 lei.
Categoria a VII-s : 699,10 a 200

lei.
Categoria a VIII-a : 1 463,55 a 100 

lei.

MILUȚĂ
GHEORGHIU

în ziua de 10 decembrie, a înce
tat să bată inima unuia din marii 
artiști ai țării, a cărui viață s-a 
împletit, încă din anul 1915, cu 
destinele Teatrului Național din 
Iași — Miluță Gheorghiu, artist al 
poporului, interpret cu un profil 
unic in teatrul românesc.

Miluță Gheorghiu s-a născut la 
Iași, la 2 octombrie 1897, dedieîn- 
du-se, după terminarea studiilor li
ceale, artei dramatice. A absolvit 
Conservatorul de muzică și artă dra
matică din Iași, ca student al pro
fesorului State Dragomir. Angajat 
la Teatrul Național din Iași de că
tre directorul teatrului de atunci, 
Mihail Sadoveanu, a debutat în rolul 
Postumus din „Fintîna Blanduziei" 
de Vasiie Alecsandrl. De-a lungul 
Întregii sale cariere, a dat viață 
unui număr de peste 400 de roluri h 
din repertoriul clasic și contempo- ffl 
ran, românesc și universal, de la S 
Harap Alb al lui Ion Creangă și | 
Mitică Popescu al lui Cărnii Pe- h 
trescu la Domnul Jourdain din 9 
„Burghezul gentilom" de Moliere, sau 9 
von Kalb din „Intrigă și iubire" de g 
Schiller.

Mai presus de toate insă rămîne B 
rolul Coanei Chirița, personaj pe 
care a reușit să-l ducă la desăvîr- 
șire și care va rămine de neuitat 
pentru milioane de spectatori din 
întreaga țară. Cele peste 1 500 de 
spectacole jucate cu această piesă 
înseamnă o contribuție fundamen
tală a creației teatrale românești în 
opera de valorificare a clasicilor 
noștri și de educare a maselor.

Pentru meritele sale deosebite în 
mișcarea teatrală românească, Mi
luță Gheorghiu a fost răsplătit cu 
înaltul titlu de Artist al poporului, 
cu numeroase ordine și medalii ale 
Republicii Socialiste România.

A fost membru al Partidului Co
munist Român.

Amintirea sa va rămîne neștearsă 
tn memoria spectatorilor, iar nume- H 
roasele sale creații vor constitui g 
totdeauna o pildă vie pentru noile 
generații de slujitori ai scenei ro
mânești.

CONSILIUL CULTURII 
ȘI EDUCAȚIEI SOCIALISTE, 

ASOCIAȚIA OAMENILOR 
DE ARTA

DIN INSTITUȚIILE TEATRALE
ȘI MUZICALE 

TEATRUL NATIONAL 
„VASILE ALECS ANDRI* B

încheierea lucrărilor
Congresului P. C. din Columbia

BOGOTA 11 (Agerpres).— La Bo
gota au luat sfîrșit lucrările celui 
de-al XI-lea Congres al Partidului 
Comunist din Columbia. Timp de 
cinci zile, delegații la congres au 
dezbătut și aprobat raportul Comi
tetului Central, prezentat de Gilberto 
Vieira, secretar general al C.C. al 
P.C. din Columbia, și proiectul cu 
privire la modificările aduse în pro
gramul și statutul partidului. La lu
crările congresului a participat și o

BOLIVIA

Pe povârnișurile Anzilor, 
regrupări ale mișcării 

revoluționare
Analizînd evoluțiile de pe scena politică boliviană, după lovitura de 

stat contrarevoluționară care a răsturnat guvernul de orientare pro
gresistă a generalului Torres, publicația austriacă „WIENER TAGE- 
BUCH“ a publicat un articol in care se scrie, intre altele :

Instabilitatea dramatică a vieții 
politice din Bolivia se datorează 
faptului că destinele țării se află în 
mîinile unei oligarhii care-și exer
cită dominația prin exploatarea ma
selor și aservirea bogățiilor națio
nale puterilor imperialiste. Aceasta 
este, de altfel, și cauza succesivelor 
lovituri de stat — expresie a lupte
lor pentru putere dintre fracțiunile 
oligarhiei și clientela acesteia — a 
numeroaselor războaie care au 
zdruncinat țara între anii 1879 și 1935.

Pentru a înțelege evenimentele re
cente trebuie să amintim faptul că 
în 1952 Bolivia a trăit o adevărată 
revoluție. în fruntea revoltei se aflau 
minerii și studenții. Noul re
gim a atacat vechile structuri. 
In decurs de doi ani, minele 
de cositor (Bo
livia este, alături 
de Malayezia, cei 
mai mare expor
tator de cositor 
din lume), au 
fost etatizate, tre- 
cind sub admi
nistrația „Coml- 
bol“ (Uniunea bo
liviană a mine
lor) și a început 
lichidarea latifun
diilor prin împărțirea pămîntului 
către țărani. Dar, in decurs de zece 
ani, noul regim a degenerat și a dat 
faliment. împărțirea marilor latifun
dii n-a dus la o îmbunătățire esen
țială a situației țăranilor. Ei exploa
tau în continuare micile lor parcele 
cu ^.mijloace vechi, fără credite și 
fără sprijin. La naționalizarea mine
lor de -Cositor, imperialismul a reac
ționat prin . scăderea prețurilor- Ia 
materiile prime (în parte prin a- 
ceea că a aruncat pe piața mondială 
rezervele strategice de cositor). 
„Comibol" a ajuns în mîinile unei 
birocrații privilegiate nou create, 
care a administrat prost minele, ți- 
nîndu-i pe mineri într-o situație de 
mizerie, refuzîndu-le drepturile, ■'so* 
ciale și cetățenești.

...O țară vastă ca suprafață, dar cu 
o populație de nici 5 milioane, cu 
cea mai mică densitate demografică 
(3,5 locuitori pe km pătrat) și, ală
turi de Haiti, cu cel mai scăzut venit 
pe cap de locuitor din America La
tină (sub 100 de dolari). O țară îm
părțită în trei zone (regiunea mun
toasă, regiunea de cimpie din sud- 
est și regiunea intermediară „jun- 
gas") care, datorită lipsei de șosele 
și căi ferate, aproape că n-au nici 
un fel de legătură între ele ; amorfă 
din punct de vedere economic, cu un 
subsol bogat, dar cu oameni săraci, 
analfabeți tn proporție de 60 la sută ; 
o populație a cărei fărimițare etnică 
și de limbă este accentuată de opri
marea socială. O țară a cărei econo
mie este orientată spre exportul de 
materii prime (cea mai mare fabrică 
a Boliviei produce ...apă gazoasă) și 
ca atare expusă exploatării monopo
lurilor imperialiste.

Aceasta este Bolivia : fărâmițată, 
slabă și dependentă. Acestea sînt pe 
scurt dilemele și contradicțiile în ca
drul cărora regimul „național-revolu- 
ționar" al generalului Torres venit la 
putere în octombrie 1970 a făcut 
primii săi pași.

Naționalizarea în întregime a com
paniei petroliere Gulf Oil, etatizarea 
minelor de cositor, controlul asupra 
investițiilor străine, construirea unor

RĂSFOIND
PRESA STRĂINĂ

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ 

A KENYEI
Scăldată de apele li

ceanului Indian și stră
juită de virfurile semețe 
ale Munților Albi, Ke
nya este împărțită in 
două părți aproape ega
le de linia imaginară a 
Ecuatorului. In acest 
cadru geografic, de o 
inegalabilă frumusețe, 
trăiește și muncește po
porul kenyan, care, cu 
opt ani in urmă, a pășit 
pe calea independenței. 
Perioada scursă de la a- 
cest. eveniment, ce a în
cununat o îndelungată 
luptă pentru libertate, 
este marcată de impor
tante realizări in toate 
ramurile de activitate. 
Peisajul economic al ță
rii s-a îmbogățit cu un 
șir de fabrici și uzine, 
de profiluri variate. La 
Mombasa — cel mai 
mare port african de pe 
coasta răsăriteană a 
Africii — a intrat în 
producție prima unitate 
siderurgică din această 
zonă a continentului : 
un laminor pentru tablă 
și sîrmă. în ultimul 
timp se constată • 

preocupare pentru în
tărirea sectorului de 
stat. Astfel, de la 1 ia
nuarie 1971, vor fi pre
luate 50 la sută din ac
țiunile companiilor stră
ine care exploatează 
rafinăria de la Mom
basa.

Cu toate progresele 
făcute pe linia începu
tului de industrializare 
a țării, coloana verte
brală a economiei ke- 
nyene rămine agricul
tura — sector in care 
lucrează două treimi 
din populația țării și dă 
45 la sută din venitul 
național. în perioada 
Colonialismului, cele 
mai fertile terenuri a- 
parțineau străinilor. 
După proclamarea inde
pendenței s-a trecut la 
răscumpărarea acestor 
păminturî, statul îm
proprietărind 50 000 de 
familii, cărora le-au fost 
împărțite peste o jumă
tate de milion de hec
tare. Guvernul a in
vestit sume importante 
în vederea modernizării 
și diversificării produc
ției agricole.

delegație a Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C, al 
P.C.R.

Delegații la congres au adoptat o 
rezoluție in care sînt expuse liniile 
directoare • ale activității partidului 
pentru apărarea intereselor oameni
lor muncii columbieni. Au fost alese 
noile organe ale partidului.

industrii pentru prelucrarea materii
lor prime boliviene (de la cositor pînă 
la wolfram) nu constituiau numai te
melia unui plan pentru „dezvoltarea 
țării", ci și o provocare fățișă la a- 
dresa imperialismului. Același lucru 
se petrecea și pe alte tărimuri. Parti
ciparea muncitorilor la conducerea 
sectoarelor naționalizate ale econo
miei,; constituirea adunării popu
lare, formată din reprezentanți ai 
muncitorilor, țăranilor și studenților ; 
expulzarea din Bolivia a „corpului 
păcii" al S.U.A., o organizație de 
spionaj sub paravan umanitar — 
toate acestea constituiau jaloane ale 
unui nou făgaș în care orientarea 
spre interesul național era întovără
șită de conștiința că numai partici
parea poporului la exercitarea pu

terii poate asi
gura Boliviei o 
dezvoltare inde
pendentă.

In luna de
cembrie, impe- 
rialiksmul a por
nit la contraofen
sivă : a scăzut 
prețul mondial la 
cositor ; Banca 
Mondială a refu
zat guvernului 

Torres creditele dorite; încercuirii ex
terne i s-au asociat acțiunile subversi
ve din interiorul țării, din partea a- 
genților imperialiști și ai păturilor a- 
vute. Guvernul a descoperit com
ploturi ale unor cadre militare supe
rioare. în care erau implicați și am
basadorii S.U.A. și ai statelor limi
trofe. Gruparea politică burgheză 
M.N.R. s-ă unit cu Falanga (extre
mistă) și cu milițarii rebeli într-un 
„front" ce reflectă exact modul de 
a reacționa al unei burghezii care, 
după ce și-a pierdut caracterul re
voluționar, consideră util să ser
vească interesele dușmanilor pe care 
i-a combătut cu 20 de ani în urmă, 
adică oligarhia și imperialismul. 
„Frontul" a atras de partea sa o 

’’parte a țărănimii aflate, în mare mă
sură, sub influența M.N.R. ; au fost 
folosite în mod abil și contradicțiile 
regionale (nu întîmplător epicentrul 
puciului a fost în provincia Santa 
Cruz, unde „Gulf Oil" își are .son
dele și unde implantarea capitalistă 
a progresat cel mai mult).

în acest timp ce făceau forțele 
populare ?

Nu trebuie trecut cu vederea că 
aceste forțe s-au putut din nou mani
festa fățiș, pe arena politică, după ani 
de ilegalitate grea, abia în octombrie 
trecut, neavînd timp să se regrupeze, 
în plus, problema hotărîtoare a alian
ței dintre muncitori și țărani a fost 
insuficient înțeleasă. Imperialismul a 
putut, de aceea, să-și redobîndească 
pozițiile. Lovitura dată mișcării pro
gresiste boliviene a arătat din nou 
cit de grea este lupta popoarelor din 
lumea a treia și mai ales din subcon- 
tinentul latino-american. în fața în
tregii mișcări antiimperialiste de pe 
acest subcontinent se ridică problema 
atit de importantă a solidarității, ca 
și a reflectării asupra situației gene
rale și a formelor luptei de eliberare. 
Dacă trecutul și-a restabilit tempo
rar dominația sa pe povîrnișurile 
Anzilor cu întregul luî cortegiu de 
teroare, sărăcie și jaf, rezistența stîn- 
gii nu înseamnă o luptă disperată de 
retragere, ci începutul unei perioade 
noi în lupta de clasă.

Anul trecut, a intrat în 
vigoare al doilea plan 
cincinal care acordă 
prioritate dezvoltării 
regiunilor agricole și 
construirii de întreprin
deri de importanță lo
cală.

Pe plan extern, tină- 
ra republică se pronun
ță pentru pace și cola
borare, pentru lichi
darea colonialismului ți 
apartheidului pe conti
nentul african, pentru 
dezvoltarea relațiilor 
cu toate statele lumii, 
fără deosebire de sistem 
social. între România și 
Kenya s-au stabilit ra
porturi prietenești, care 
se dezvoltă continuu, tn 
interesul celor două 
țări și popoare, al cau
zei păcii și colaborării 
internaționale.

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Kenyei, po
porul român urează po
porului kenyan noi suc
cese pe calea consoli
dării independenței, a 
păcii și progresului.

A. B.
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încheierea lucrărilor Congresului 
al Vl-lea al P. Ml U. P.

VARȘOVIA. 11. — Trimișii spe
ciali Agerpres transmit : Simbătă la 
amiază s-au încheiat la Varșovia lu
crările celui de-al Vl-lea Congres al 
P.M.U.P.

Ia ședința finală a congresului, 
prezidată de tovarășul Piotr Jarosze- 
wicz, alături de delegați au partici
pat delegațiile partidelor comuniste 
și muncitorești, ale partidelor socia
liste de peste hotare. Era prezentă 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, delegație din 
care fac parte tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., Miu 
Dobreșcu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
Mihai Marin, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Varșovia.

S-a dat cuvintul minerului Henryk 
Kaminczak, care a anunțat că con
gresul a ales noile organe conducă
toare ale partidului : Comitetul Cen
tral, Comisia Centrală de Revizie și 
Comisia Controlului de Partid.

în prima sa ședință, Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez a ales ca prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P. pe tovarășul 
Edward Gierek.

în Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. 
au fost aleși : Edward Gierek, 
Edward Babiuch, Henryk Jablonski, 
Mieczyslaw Jagielski, Piotr Jarosze- 
wicz, Wojciech Jaruzelski, Wladys- 
law Kruczek, Stefan Olszowski, 
Franciszek Szlachcic, Jan Szydlak, 
Jozef Tejchma.

Au fost aleși, totodată, 4 membri 
supleanți ai Biroului Politic. Din 
Secretariatul C.C, al P.M.U.P. fâc 
parte : Edward Gierek, prim-secretar,

E. Babiuch, K. Barcikowski, St. Ka
nia, St. Kowalczyk, J. Lukaszewicz, 
Fr. Szlachcic, J. Szydlak, J. Tejchma, 
secretari, R. Frelek și A. Werblan, 
membri ai secretariatului.

Președinte al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.M.U.P. a fost ales 
A. Laszewicz, iar președinte al Co
misiei Centrale a Controlului de 
Partid St. Misiaczek.

întîmpinat cu vii și îndelungi a- 
plauze, a luat cuvîntul tovarășul 
Edward Gierek, care, în numele ce
lor aleși, a mulțumit pentru manda
tul încredințat de delegați. El a sub
liniat că cei aleși sînt conștienți de 
marea răspundere ce le revine și de 
sarcinile grele care le stau în față 
și nu vor precupeți nici un efort 
pentru a le îndeplini.

Principiul de bază al activității 
Comitetului Central, a Biroului Po
litic și Secretariatului C.C. — a spus 
vorbitorul — îl va constitui legătura 
cu activul partidului, cu întregul 
partid.

Congresul a adoptat o hotărîre fun
damentală care trasează direcțiile de 
bază ale politicii partidului în ur
mătorii ani.

Hotărîrile congresului — a arătat 
E. Gierek — au creat premise pu
ternice pentru întărirea legăturilor 
partidului cu clasa muncitoare, cu în
tregul popor, legături care constituie

*

VARȘOVIA 11 (Agerpres). — Co
mitetul Central al P.M.U.P. a oferit 
simbătă, în clădirea Consiliului de 
Miniștri, o recepție în cinstea dele
gațiilor partidelor comuniste, mun
citorești și socialiste de peste hotare 
participante la Congresul al Vl-lea 
al P.M.U.P.

principalul izvor al forței politice și 
ideologice a partidului.

Programul social și economic al 
partidului va fi prezentat întregului 
popor în cadrul campaniei pentru 
alegerea noului Seim.

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
a mulțumit călduros delegațiilor 
partidelor comuniste, muncitorești și 
socialiste de peste hotare care au 
participat la congres, pentru contri
buția adusă prin cuvîntările rostite, 
prin contactele avute, la lucrările 
congresului, la viața ideologică a 
P.M.U.P.

Vorbitorul a mulțumit oamenilor 
muncii, poporului polonez și popu
lației capitalei pentru atitudinea lor 
plină de simpatie față de congres, 
delegați și oaspeți, lucrătorilor pre
sei și radioteleviziunii din țară și de 
peste hotare pentru. informarea lar
gă și obiectivă asupra lucrărilor 
congresului, aparatului congresului 
și delegațiilor care au contribuit Iâ 
elaborarea programului activității 
viitoare a partidului.

Sîntem convinși — a spus în în
cheiere vorbitorul — că prin munca 
de zi cu zi, printr-o muncă colectivă, 
toți împreună vom dezvolta patria 
noastră.. socialistă, vom întări pacea 
și socialismul.

Lucrările congresului s-au încheiat 
prin intonarea Internaționalei.

*

La recepție a luat parte și dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a participat la lu
crările Congresului al Vl-lea al 
P.M.U.P.

Edward Gierek și Leonid Brejnev 
au rostit toasturi.

O.N.U. — în dezbaterea Adunării Generale

Situația din Orientul Apropiat

Președintele Alvarado :

Parafarea unor convenții intre Delegația militară

NEW YORK 11.— Corespondentul 
nostru C. Alexandroaie transmite : 
Dezbaterile din plenara Adunării 
Generale asupra situației din Orien
tul Apropiat, care continuă, eviden
țiază voința statelor de a vedea re- 
instaurată pacea în această zonă a 
lumii.

Eduard Ghorra, ambasadorul Liba
nului la Națiunile Unite, a arătat, 
printre altele, că reactivizarea mi
siunii Jarring constituie în prezent 
un obiectiv central în promovarea 
programului pe calea soluționării si
tuației din Orientul Apropiat.

Luînd cuvîntul, Freydoun Hoveyda, 
ambasadorul Iranului la O.N.U., a 
subliniat necesitatea ca. la încheierea 
dezbaterilor sale, Adunarea Generală 
să. adopte o măsură care să ducă la 
reluarea, fără întârziere, a misiunii 
de mediere Jarring . și la stabilirea 
condițiilor favorabile încheierii cu 
suoces a acestei misiuni.

Reprezentantul Olandei, R. Fack, 
a arătat în intervenția sa că prezen
tul acord de încetare a focului tre
buie prelungit pînă la realizarea 
unei soluții pe cale pașnică a con
flictului din Orientul Apropiat.

„Singura cale rezonabilă de stin
gere a focarului de tensiune din 
Orientul Apropiat, a subliniat R. 
Ramphul, reprezentantul statului 
Mauritius, este aplicarea cu bună 
credință a rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967".

Reprezentantul U.R.S.S., I. Malik, 
a relevat, printre altele, că pentru 
transpunerea în practică a rezoluției 
Consiliului de Securitate este nece
sar să fie reactivi zată misiunea de 
mediere a ambasadorului Jarring. 
Datoria Adunării Generale este de a 
găsi cît mai repede cu putință o so
luție situației din Orientul Apropiat.

M. Dugersuren, reprezentantul 
Mongoliei, a cerut, la rîndul său, re
tragerea trupelor israeliene de pe

teritoriile arabe ocupate și reluarea 
misiunii de mediere a ambasadoru
lui Jarring, reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U.

G. Ibingira, reprezentantul Ugan- 
dei, a menționat că în soluționarea 
conflictului trebuie să se aibă în ve
dere asigurarea dreptului la existen
ță al tuturor statelor din această re
giune, a integrității lor .teritoriale, 
imperative conținute în memorandu
mul din februarie a.c. al ambasado
rului Jarring, adresat părților în 
conflict.

Reprezentantul Indoneziei, A. Ka
mil, a declarat că guvernul său este 
ferm convins că în această zonă nu 
se va putea instaura o pace durabilă 
atîta vreme cît rezoluția adoptată în 
unanimitate de Consiliul de Secu
ritate, în 1967, nu va fi transpusă în 
practică în totalitatea prevederi
lor ei.

M. Ogiso, reprezentantul Japoniei, 
a evidențiat că, în ciuda atîtor ini
țiative de pace întreprinse de 
O.N.U., mediatorul Jarring, Organi
zația . Unității Africane, nu s-a rea
lizat "nici un progres în direcția lichi
dării tensiunii din Orientul Apro
piat. Vorbitorul a cerut Israelului să 
accepte cererea de retragere a tru
pelor, precum și propunerea de insti
tuire a unui mecanism internațional 
de garanții pentru asigurarea menți
nerii păcii în această zonă.

G. Bush, reprezentantul S.U.A., a 
apreciat misiunea O.U.A. drept una 
dintre cele mai promițătoare iniția
tive diplomatice îndreptate spre re
zolvarea situației de criză din zona 
Orientului Apropiat. Statele Unite, a 
arătat vorbitorul, vor continua să 
ajute la găsirea unei soluții accepta
bile, atîta timp cît un astfel de a- 
jutor este solicitat și se dovedește a 
fi necesar.

Dezbaterile Adunării Generale în 
această problemă continuă.

„Peru se opune 
oricărui amestec 
străin în treburile 

sale interne"
LIMA 11 (Agerpres).— într-o cu

vîntare rostită cu prilejul aniversării 
luptelor de la Ayacucho pentru in
dependență, președintele Perului, 
Juan Velasco Alvarado, a declarat 
că, stat suveran, „Peru se opune ori
cărui amestec străin in treburile sale 
interne și-și întemeiază relațiile cu 
toate țările pe principiile respectului 
reciproc și neintervenției".

Juan Velasco Alvarado a arătat, 
totodată, că procesul transformări
lor pe plan politic, economic și so
cial în care este angajată țara va 
continua, în ciuda unor greutăți ivite 
ca urmare a activității elementelor 
de dreapta. Cursul adoptat de guver
nul țării, al cărui prestigiu a crescut 
în lume și ale cărui eforturi continue 

- de realizare a unor schimbări struc
turale au fost deja încununate de 
succes, nu poate fi deviat, a men
ționat președintele peruan. Ministrul 
apărării, generalul Ernesto Montag
ne, a declarat, la rîndul său, că ar
mata este hotărită să rămînă unită 
și vigilentă, pentru a ajuta la efor
turile de emancipare economică și 
justiție socială.

MESAJ ADRESAT 
POPULAȚIEI KHMERE 
aflate în zonele controlate 
de regimul de Ia Pnom Penh

PEKIN 11 (Agerpres). — Penn 
Nouth, primul ministru al Guvernu
lui Regal de Uniune Națională, pre
ședinte al Biroului Politic al Fron
tului Unit Național al Cambodgiei, 
a adresat un mesaj populației din 
zonele aflate încă sub controlul re
gimului de la Pnom Penh, în care 
cheamă clerul budist, militarii, func
ționarii guvernamentali, intelectualii 
și studenții să se alăture luptei în
tregului popor cambodgian pentru 
eliberarea țării, împotriva războiului 
de agresiune declanșat în Cambodgia 
de S.U.A. și sateliții lor. Mesajul 
condamnă politica regimului lui Lon 
Noi îndreptată împotriva maselor 
largi populare, tradițiilor naționale, 
politică ale cărei urmări sînt sără
cirea și înrobirea țării.

Poporul cambodgian, se subliniază 
în mesaj, nu va înceta lupta, în po
fida acțiunilor belicoase ale inami
cului, sortite unui inevitabil eșec, 
întregul popor cambodgian s-a unit 
iară șovăială în jurul Frontului Unit 
Național al Cambodgiei in lupta 
dreaptă pentru eliberarea patriei 
sale, cucerind i însemnate victorii și 
eliberînd opt zecimi din teritorii) 
național, care cuprind cinci mili5'^. 
de locuitori, din cele șapte milioîfic 
cit numără populația țării, se arată 
în încheierea mesajului.

Condiții favorabile convocării conferinței 
privind securitatea europeană

• COMUNICAT LA ÎNCHEIEREA VIZITEI LUI M1RKO TEPAVAȚ 
ÎN R. D. GERMANĂ

guvernele celor două state germane 
și între guvernul R.D.G.

și Senatul Berlinului occidental

română și-a încheiat 
vizita in Franța

Dezbaterile din Comitetul pentru probleme coloniale

BERLIN 11.— Corespondentul nos
tru Șt. Deju transmite : La sediul 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane a avut loc parafarea Conven
ției între guvernul R.D. Germane și 
guvernul R.F. a Germaniei privind 
„Tranzitul persoanelor civile și măr
furilor între R.F. a Germaniei și 
Berlinul occidental prin teritoriul 
R.D.G.".

După parafare. împutenniciții celor 
două guverne, secretarul de stat la 
Consiliul de Miniștri al R.D.G., 
Michael Kohl, și secretarul de stat 
al Cancelariei Federale a R.F.G., 
Egon Bahr, au făcut declarații.

Michael Kohl a subliniat că guver
nul R.D.G. apreciază pozitiv rezul
tatele tratativelor. Convenția para
fată astăzi, a declarat el, confirmă 
faptul că este posibilă stabilirea între 
R.D.G. și R.F.G. a unor reglemen
tări. „Chiar și în probleme compli
cate, dacă există o atitudine poziti
vă, a fost posibil un nou pas con
cret pe calea stabilirii de relații de 
coexistență pașnică între state cu 
orinduiri sociale diferite". Acordul, a 
spus în continuare. Kohl, „este me
nit să contribuie la stabilirea între 
R.D.G. și R.F.G. a unor raporturi 
uzitate între state suverane și inde
pendente. Ne exprimăm speranța, a 
afirmat el, că și tratativele în des
fășurare privind un acord de trans
porturi între R.D.G. și R.F.G. vor fi 
încheiate curînd".

Secretarul de Stat Egon Bahr a de
clarat, la rîndul său, că reglementă
rile stabilite țin cont de interesele 
ambelor părți. Referindu-se la tra

tativele în curs pentru încheierea 
unui acord de transporturi între 
R.D.G. și R.F.G., Bahr a apreciat că 
el va constitui „un nou pas pe calea 
făuririi relațiilor dintre, cele două 
state pe baza deplinei egalități, ne- 
discriminării, respectării suveranității 
și independenței, a neamestecului in 
probleme de competență internă".

★
BERLINUL OCCIDENTAL 11 (A- 

gerpres). — La primăria Schonberg 
din Berlinul occidental a avut loc 
solemnitatea parafării Convenției 
privind „facilitarea și îmbunătățirea 
călătoriilor și vizitelor cetățenilor din 
Berlinul occidental în capitala și pe 
teritoriul R.D. Germane" și a „Con
venției între guvernul R.D. Germa
ne și Senatul Berlinului occidental 
pentru reglementarea problemei en
clavelor prin schimb de teritorii", 
transmite agenția A.D.N. Din partea 
guvernului R.D.G., documentele au 
fost parafate de Giinter Kohrt, se
cretar de stat în Ministerul Afaceri
lor Externe, iar din partea Senatu
lui vest-berlinez de Ulrich Muller, 
director senatorial.

în declarația făcută după parafare, 
Ulrich Miiller ă relevat posibilitatea 
efectuării unor noi pași pentru des
tindere în viitor. Giinter Kohrt a de
clarat că guvernul R.D.G. apreciază 
documentele semnate drept o contri
buție la destindere în Europa și o 
dovadă a faptului că, atunci cînd 
există bunăvoință de ambele părți, 
se poate ajunge la rezultate pozi
tive.

PARIS 11. — Corespondentul nos
tru P. Diaconescu transmite : în 
perioada 6—11. decembrie a avut loc 
vizita în Franța a delegației militare 
române conduse de generalul colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al mi
nistrului forțelor armate, șeful Ma
relui Stat major. în cursul vizitei, 
generalul colonel Ion Gheorghe a 
avut convorbiri cu ministrul francez 
al apărării naționale, Michel Debre, 
cu generalul de armată aeriană 
Franșois Maurin, șeful Statului Ma
jor General al armatelor franceze. 
Delegația militară română a între
prins o călătorie în mai- multe re
giuni ale Franței, prilej cu care au 
fost vizitate unități militare aparți- 
nînd trupelor terestre, forțelor aerie
ne și marinei militare, uzine și locuri 
care evocă tradițiile militare ro
mâno—franceze.

în cadrul convorbirilor și întreve
derilor prilejuite de vizită au fost 
subliniate evoluția favorabilă a rela
țiilor prietenești româno—franceze, 
rolul lor în consolidarea unui climat 
de înțelegere, colaborare și pace pe 
continentul european.

în Comitetul pentru probleme co
loniale al Adunării Generale, care 
dezbate în prezent, printre altele, 
activitatea intereselor străine, econo
mice și de altă natură, care împiedi
că aplicarea Declarației cu privire la 
decolonizare, a luat cuvîntul delega
tul român Traian Chebeleu. Delega
ția română, a spus vorbitorul, este 
ferm convinsă că greutățile întîmpi- 
nate de amplul proces de eliberare 
națională se datoresc, în cea mai 
mare parte, politicii duse de cercu
rile imperialiste care, în tentativa lor 
de a perpetua, sub forme noi, rapor
turile de subordonare a popoarelor 
africane și de a continua exploatarea 
celor care se mai află încă sub do
minația colonială, recurg la presiuni

economice, politice și militare, orga
nizează comploturi, sprijină războaie
le coloniale și acțiunile agresive ale 
forțelor colonialiste și rasiste împo
triva statelor- independente din Afri
ca. România, a spus vorbitorul, este 
deplin solidară cu cauza popoarelor 
oprimate, condamnă cu fermitate 
colonialismul și neocolonialismul, 
precum și toate practicile care în
calcă interesele naționale fundamen
tale ale popoarelor.

Comitetul pentru problemele socia
le al Adunării Generale a O.N.U. a 
adoptat în unanimitate un proiect de 
rezoluție prezentat de un grup de 16 
state, printre . care România, Malta, 
Canada și Chile, la punctul „Situa
ția persoanelor în vîrstă".

BERLIN 11 (Agerpres).— în co
municatul cu privire la vizita ofi
cială în R.D.G. a secretarului fede
ral iugoslav pentru afacerile exter
ne, Mirko Tepavaț, se arată că păr
țile și-au exprimat „Hotărîrea de a 
adînci colaborarea dintre cele două 
țări pe baza principiilor respectului 
reciproc, deplinei egalități în drep
turi, suveranității, avantajului mu
tual și neamestecului — ceea ce co
respunde intereselor popoarelor din 
R.D.G. și Iugoslavia, păcii și socia
lismului".

Părțile au relevat, de asemenea, 
importanța întăririi în continuare a 
rolului O.N.U., precum și necesitatea 
universalizării sale, pentru a cărei 
realizare au fost întreprinși în ulti
mul timp pași pozitivi. în context, 
ele se pronunță pentru primirea în 
O.N.U. a R.D.G. și R.F.G,, precum și

a altor state care Îndeplinesc condi
țiile prevăzute de Carta O.N.U. și 
nu sînt încă membre ale acestei or
ganizații.

Referindu-se la evoluția situației 
de pe continentul european, părțile 
au constatat că, în ultimul timp, s-a 
îmbunătățit situația politică generală 
din Europa. Acest fapt face ca, în 
prezent, să existe cele mai favora- 
bile condiții în vederea ținerii con
ferinței general-europene pentru 
securitate și colaborare, la care să 
participe, cu drepturi egale, toate 
statele europene, precum și S.U.A. 
și Canada. Miniștrii de externe ai 
R.D.G. și Iugoslaviei au relevat ho
tărîrea guvernelor lor de a întreprin
de eforturi suplimentare pentru pre
gătirea și convocarea neintîrziată * 
acestei conferințe.

„Mizerabilii"
in ediție moderna

Un fapt divers relatat de ziarul 
„Le Monde" readuce în atenție si
tuația dramatică a miilor de fa
milii care trăiesc în bidonville-uri. 
In urmă cu citeva zile, o înțimplă- 
toare descindere a poliției intr-un 
bidonville de la periferia orașului 
Nantes a dus la descoperirea a 
7 copii, între 4 luni și 12 ani, pe 
jumătate rnorț-i de foame și de 
frig. Nemincați de citeva zile, îm- 
brăcați în zdrențe, copiii locuiau, 
dacă se poate spune așa. într-o ba
racă neîncălzită, în vreme ce afa
ră termometrul înregistra minus 4 
grade. S-a constatat cu acest prilej 
că respectivul bidonville era locuit 
de 75 familii — 300 persoane, din 
care 200 copii.

Situația tatălui celor 7 copii — 
șomer, bolnav, și totodată implicat 
intr-un caz de furt, care amintește 
de povestea tragică a celebrului 
erou al romanului „Mizerabilii", 
condamnat la ocnă pentru sustra
gerea unei pîini — accentuează dra
matismul acestui aparent fapt di
vers, ilustrind un șir de grave ca
rențe sociale. în primul rînd, este 
vorba de evoluția ascendentă a 
șomajului, care afectează peste 
500 000 persoane și amenință alte 
zeci de mii : numai de la începutul 
toamnei, 50 de întreprinderi au 
anuntat concedieri masive. în al 
doilea rînd, condițiile subumane în 
care trăiesc mii și mii de familii

de muncitori — francezi sau imi
granți — cazați în bidonville-uri. 
barăci sau cămine insalubre.

Conjugate cu scăderea puterii de 
cumpărare a unor largi categorii de 
salariați, aceste carențe alimentează 
un fenomen social la fel de grav : 
delincvența. O anchetă publicată vi
neri, 10 decembrie, în ziarul „Paris 
Jour" demonstrează că numai la 
Paris numărul furturilor s-a dublat 
in ultimii 10 ani, crescind de la 
18 836 în 1960, la 37 000 in 1970. Sta
tisticile din ultimii ani sînt însă și 
mai îngrijorătoare ; astfel, dacă în 
primul semestru al anului 1970 s-au 
Înregistrat 18 222 furturi, în aceeași 
perioadă a anului 1971, cifra a cres
cut la 22 408, fără a lua în consi
derație alte fapte antisociale, cum 
sint agresiunile, tîlhănile.

Legătura strînsă dintre carențele 
vieții sociale și creșterea delincven
tei nu constituie un secret pentru 
nimeni, in cadrul anchetei aminti
te mai sus, însuși comisarul divizio
nar al poliției judiciare pariziene 
a declarat : „Obiectivul nostru este 
să stăvilim in măsura posibilități
lor acest val de banditism. Dar, 
dacă sistemul civilizației noastre nu 
sa schimbă, noi vom aresta din ce 
în ce mai mulți delincvenți, dar nu 
vom opri răul".

P. DIACONESCU 
Paris.

LISTA NOULUI
ANKARA 11 (Agerpres). — Pre

mierul turc, Nihat Erim, a anunțat 
simbătă lista noii sale echipe guver
namentale, formată din 25 de mi
niștri, dintre care 14 sînt membri ai 
principalelor partide politice repre
zentate în parlament..

Partidul Dreptății, condus de fos
tul premier Suleyman.-Demirel (ma
joritar în parlament prin 224 de

GUVERN TURC
mandate din cele 450 ale Adunării), 
este reprezentat de 7 miniștri în 
noul guvern, în timp ce 4 portofolii 
au fost încredințate unor membri ai 
Partidului Republican al Poporului, 
condus de Ismet Inonii.

în funcția de ministru al afaceri
lor externe a fost numit Haluk Bay- 
ulken, fost ambasador la Londra, ac
tualul șef al delegației Turciei la 
O.N.U.

agențiile de presă transmit:
Delegația M.fi.N. a Româ

niei, condusă de tovarășul Mihai
Dalea, președintele Comisiei de po
litică. externă a M.A.N., aflată în 
Venezuela la invitația' Congresului 
Național, a vizitat zona orașului Ma
racaibo, important centru industrial. 
Ambasadorul României la Caracas, 
Octavian Bărbulescu, a oferit un 
cocteil în cinstea delegației M.A.N. 
Au participat parlamentari, repre
zentanți ai vieții publice și cultu- 
ral-artistice din țara gazdă.

La Havana a luat sfîr?it 
siunea plenară a Adunării Naționale 
a Comitetelor pentru apărarea' revo
luției (C.D.R.) în ultima zi a lucră
rilor. Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din Cuba, 
prim-ministru al guvernului revolu
ționar, a reliefat, într-o cuvîntare, 
participarea Comitetelor pentru apă
rarea revoluției la realizarea diferi
telor obiective economice. Referin
du-se la vizitele întreprinse în Chile, 
Peru și Ecuador, Fidel Castro a 
menționat sentimentele de solidari
tate manifestate de popoarele din 
aceste țări față de Cuba.

Reuniunea de la Viena
a Consiliului general al
Federației Internaționale a
rezistenților (F.I.R.) își desfă
șoară in continuare lucrările, în șe
dințe plenare și în cele cinci comi
sii. Luînd cuvîntul în ședința plena
ră de sîmbătă după-amiază, N. Cio- 
roiu (România), a spus că este ne
cesar ca F.I.R. să participe la toate 
manifestările importante inițiate de 
celelalte organizații internaționale, în 
vederea asigurării, securității în Euro
pa și a apărării păcii, probleme vi
tale ale lumii contemporane.

între Universitatea din 
Priștina și Universitatea de 
stat din Tirana 3 fost semnat 
protocolul cu privire la colaborarea 
reciprocă pe perioada anului școlar 
1971—1972, informează agenția Ta- 
niug. în ultimii doi ani — precizează 
agenția — acesta este al doilea pro
tocol de colaborare încheiat intre 
universitățile amintite.

COMIimi LA ÎNCHEIEREA SESIUNII
CONSILIULUI MINISIERIAL Al N.A.T.O.

BRUXELLES (Agerpres).' — La sediul N.A.T.O. din Bruxelles s-au 
încheiat vineri lucrările sesiunii de iarnă a consiliului ministerial, la 
nivelul miniștrilor de externe.

Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, 
a primit delegațiile sindicale străine 
invitate la cel de-al Vl-lea Congres 
al Centralei Unice a oamenilor mun
cii din Chile. La 10 decembrie, con
ducătorul delegației române, Gheor
ghe Stuparu, vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., a adus 
congresului sindicatelor chiliene sa
lutul sindicatelor din Republica So
cialistă România.

Delegația Ministerului In
dustriei Metalurgice al 
României condusă de ministrul 
Nicolae Agachi, a avut, sîmbătă di
mineața, o întîlnire cu conducerea 
Ministerului pentru Relațiile Econo
mice cu Străinătatea al R. P. Chi
neze. în ultimele zile, delegația a 
vizitat Combinatul metalurgic „Ca
pitala" din suburbiile Pekinului, pre
cum și obiective industriale din pro
vincia Leaonin.

La încheierea lucrărilor a fost dat 
publicității un comunicat în care se 
menționează că miniștrii au constatat 
efectele pe care le poate avea per
sistența dificultăților în domeniul 
comercial și monetar, mai ales asu
pra situației alianței atlantice. Ca 
urmare, miniștrii au hotărât să con
tinue studierea acestei probleme.

Participanții la sesiune au declarat 
că „guvernele țărilor lor se vor 
strădui pentru a se ajunge la o pace 
justă și durabilă, ca și la stabilitate 
în Europa, printr-o reducere reală a 
încordărilor". Dar — pe de altă parte 
— comunicatul afirmă că potențialul 
militar global al pactului nord-atlan- 
tic „trebuie întărit", ceea ce trădea
ză poziția anacronică a „negocierilor 
de pe poziții de forță".

Comunicatul afirmă că participan
ții s-au declarat gata „să participe 
la convorbiri multilaterale menite să 
ducă la o conferință asupra secu
rității și cooperării în Europa", con- 
diționînd însă restrictiv această par
ticipare de „o soluție satisfăcătoare" 
privind Berlinul occidental.

De menționat este faptul că, în 
cursul dezbaterilor, ministrul aface

rilor externe al Franței, Maurice 
Schumann, a adresat participanților 
apelul, „de a pregăti grabnic confe
rința pentru securitate și colaborare 
în Europa, astăzi, cind toată lumea 
este hotărîtă să țină această confe
rință. Nu putem să ne eschivăm de 
la aceasta, a menționat ministrul 
francez. Conferința va contribui la 
progresul destinderii și la promova
rea libertății. Există o dinamică a 
destinderii. Să mergem înainte" — 
a declarat Maurice Schumann. El a 
arătat apoi că este necesar să se 
efectueze pregătiri multilaterale mi
nuțioase, după care, referindu-se la 
obiectivele conferinței, ministrul 
francez a spus că „înainte de toate, 
este vorba să se pună capăt împăr
țirii lumii în două blocuri".

Comunicatul relevă apoi că miniș
trii au luat notă de propunerea gu
vernului Finlandei, în sensul că șefii 
misiunilor țărilor interesate, acredi
tați la Helsinki, să înceapă convorbiri 
multilaterale. Ei au declarat că gu
vernele lor sînt în favoarea acestei 
inițiative și că vor rămîne în contact 
cu guvernul finlandez, pentru a s-. 
consulta cu el în această privință.

La centrul de cultură „Ora" 
din Atena s-a deschis o expoziție 
a pictorului Alexandru Ciucu- 
rencu. Sint prezentate 48 de ta
blouri realizate in ultimele patru 
decenii, care prezintă sugestiv 
creația artistului Ministrul elen 
al culturii și științelor, Constan- 
tinos Panayotakis, a salutat des
chiderea expoziției, arătînd că 
aceasta se înscrie în tradiția le
găturilor dintre popoarele grec 
și român.

Un banchet în onoarea 
delegației oficiului memo
randumului comercial ni-
pono-chinez din JaPoriia a £ost 
oferit de Uan Kuo-ciuan, vicepreșe
dinte al Asociației de prietenie Chi

CONFLICTUL DINTRE INDIA Șl PAKISTAN

Cel de-d patrulea tur de 
SCrUtîn Pen£ru alegerea noului 
președinte ai Republicii Italiene s-a 
încheiat sîmbătă seara fără să aducă 
vreunuia dintre candidați cele 505 
voturi necesare spre a putea fi ales. 
„Marii electori" au fost convocați din 
nou, duminică, pentru încă două 
tururi de scrutin. »

na—Japonia. Cu acest prilej, Uan 
Kuo-ciuan și-a exprimat convingerea 
că, prin eforturi comune, dorința po
poarelor chinez și japonez de pro
movare a prieteniei chino—japoneze 
și de restabilire a relațiilor diploma
tice dintre R. P. Chineză și Japonia 
va fi, cu certitudine, îndeplinită. La 
rîndul său, Yushimi Furui, din parțea 
delegației japoneze, și-a exprimat 
hotărîrea de a se strădui pentru pro
movarea prieteniei chino—japoneze 
și restabilirea relațiilor diplomatice 
dintre cele două țări.

y

Vești de
MOSCOVA 11 (Agerpres). - 

Stația automată interplanetară 
„Marte-3" a folosit, pentru pri
ma oară, un dispozitiv capabil 
de a comprima informațiile fur
nizate de aparatul francez „Ste
reo", instalat la bordul navei. 
Acest dispozitiv a permis com
primarea volumului informații
lor de 100 de ori, sporind, in a- 
celași timp, posibilitățile de cer
cetare. Astfel, informațiile pot fi 
codificate și transmise fără 
bruiaj, intr-o stare bună de re
cepționară.

pe Marte
Analizind zona de coborire de 

pe suprafața „planetei roșii", spe
cialistul sovietic I. Vanin apre
ciază că ea face parte din acele 
porțiuni care au provocat cele 
mai controversate opinii ale oa
menilor de știință. Regiunea 
„Simonis", unde se află instala
ția automată „Marte-3", repre
zintă o suprafață plană de apro
ximativ 1 500 km, învecinată cu 
o zonă presărată de cratere. 
Imaginile recepționate la Cen
trul de urmărire au condus la 
concluzia că in această regiune 
există o „atmosferă lichidă".
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RAWALPINDI 11 (Agerpres). — 
Postul de radio Rawalpindi și agen
ția „Associated Press of Pakistan" 
au anunțat că trupele pakistaneze 
continuă luptele pe toate fronturile 
în Pakistanul de est împotriva for
țelor indiene. Lupte deosebit de vio
lente — au precizat agenția A.P.P. 
și postul de radio Rawalpindi — 
continuă în regiunile Laksham, Cb- 
milla, Brahmanbaria, Sylhet, Rang- 
pur, Dinaj pur, Hilli și Khulna. Un 
alt purtător oficial de cuvînt — citat 
de agenția Reuter — a afirmat că 
armata pakistaneză controlează, 
deocamdată, orașul Jessore. in timp 
ce situația din jurul orașului Dacca 
— centrul administrativ al provinciei 
orientale a Pakistanului — continuă 
să rămînă calmă.

La Caraci, un purtător de cuvînt 
militar — transmit agențiile Reuter 
și Associated Press — a declarat că 
trupele pakistaneze au lansat un nou 
atac masiv în regiunea Chamb, din 
Cașmir, precizînd că la această ac
țiune au participat unități ale trupe
lor terestre, artileriei și de tancuri, 
susținute de aviație. Potrivit declara
ției purtătorului de cuvînt — men
ționat de agenția A.P.P. — trupele 
pakistaneze care acționează în re
giunile din sudul Cașmirului conti
nuă înaintarea și și-au consolidat 
pozițiile ocupate după forțarea flu
viului Munawar Tawi.

La Rawalpindi, un purtător de cu
vînt al aviației pakistaneze a decla
rat că formațiuni de avioane ale 
Pakistanului au continuat atacurile 
asupra bazelor aeriene indiene din 
regiunea Cașmir și a confirmat ata
cul aviației indiene asupra orașelor 
Caraci, Dacca și a altor localități din 
Pakistan.

DELHI 11 (Agerpres).— Un purtă
tor de ouvint de la Delhi — ^'tat de 
agențiile U.P.I., France Pr&sse și 
Reuter — a declarat că trupe in
diene heliopurtate au trecut vineri 
rîul Meghna, prin punctul Ashun- 
ganj, situat la aproximativ 50 kilo
metri nord-est de capitala Pakista
nului oriental, orașul Dacca. Lupte 
grele, a declarat purtătorul de cu
vînt, se desfășoară lingă Dinaj pur și 
Rangpur, iar la vest de Dacca, in 
apropierea localității Kushtia, tru
pele indiene s-au lovit de rezistența 
puternică a trupelor pakistaneze, 
sprijinite de artilerie și blindate.

Surse indiene, citate de agențiile 
Reuter și France Presse, declară că 
trupele indiene au ocupat, vineri, 
alte două localități importante din 
punct de vedere strategic : portul 
Noakhali, situat la circa 100 kilo
metri nord-est de Chittagong, și lo
calitatea Laksham, între Comilla ți 
Noakhali.

Pe de altă parte, un purtător de 
ouvint militar indian — citat de 
agențiile A.F.P. și Reuter — a decla
rat că unități pakistaneze, sprijinite 
de tancuri și aviație, au lansat, vi
neri, un atac masiv în sectorul 
Chamb, din sudul Cașmirului. Avia
ția indiană, a declarat un purtător 
de cuvînt militar indian, citat de 
agenția Reuter, a bombardat com
plexul ^petrolier de la Kemari, cel 
mai mare din Pakistanul occidental. 
Agenția „Press Trust of India" re
latează, pe de altă parte, că forțele 
aeriene pakistaneze au bombardat 
baza aeriană de la Amritsar și p« 
cea de la Pathankot, precum și lo
calitățile Uri, Tanghar și Poonch din 
Cașmir.
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