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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI Timpul favorizează
NICOLAE CEAUȘESCU 
în întreprinderi brașovene

în cursul dimineții de miercuri, 
5 ianuarie, secretarul general al 
partidului, tovarășjul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită de lucru 
în întreprinderi industriale ale o- 
rașului și județului Brașov.

Această vizită reflectă încă o 
dată preocuparea statornică a con
ducătorului partidului și statului 
nostru de a se întîlni cu făuritorii 
de bunuri materiale și spirituale, 
de a se consulta permanent cu 
oamenii muncii asupra problemelor 
actuale și de perspectivă ale con
strucției socialiste. Este o mărturie 
grăitoare a legăturilor de nezdrun
cinat dintre partid și popor. Ne a- 
mintim că, în urmă cu un an, în 
primele zile ale lui ianuarie 1971, 
atunci cînd clasa muncitoare din 
țara noastră, țărănimea, intelectua
litatea pășeau la înfăptuirea o- 
biectivelor mobilizatoare ale cinci
nalului în care ne aflăm, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizifat o serie 
de mapi unități ale municipiului și 
județului Brașov. Ca și atunci, ca 
și în repetatele vizite de lucru pe 
care le-a făcut aici și în toate ju

dețele țării, secretarul general a 
purtat și acum un dialog viu cu 
muncitori, ingineri- și tehnicieni, 
ajutînd și mobilizînd .la conturarea 
mai exactă a obiectivelor de plan, 
la direcționarea eforturilor colecti
velor de muncă, proiectare, con
cepție în găsirea, celor mai eficien
te căi de realizare a sarcinilor de 
producție, de ridicare continuă a 
calității produselor, a productivită
ții muncii, de reducere a prețului 
de cost.

Obiectivele înscrise în progra
mul vizitei de ieri, în marele cen
tru industrial Brașov, le-au consti
tuit uzinele J,Tractorul" și „Rul
mentul".

In vizita întreprinsă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de tova
rășii Maxim Berghianu, ' membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și Constantin 
Drăgan, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R.

De la LA. R.-22, la gigantul 
pe șenile de 150 CP-o traiectorie 
glorioasă a uzinelor „Tractorul"

Prin noul și modemul cartier de 
locuințe înălțat în ultimii ani în 
jurul gării municipale se ajunge la 
cunoscuta uzină brașoveană de 
tractoare. La sosire, secretarul ge
neral al partidului, ceilalți oaspeți 
sînt întîmpinați de tovarășii Con
stantin Cîrțînă, prim-secretar al 
Comitetului municipal Brașov al 
P.C.R., Gheorghe Trică, directorul 
general al Centralei industriale de 
autocamioane și tractoare, și de co
lectivul de conducere al întreprin
derii. Este prezent Alexandru Măr- 
găritescu, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini. 
Numeroși muncitori, ingineri, sala- 
riați din serviciile de proiectare și 
administrative ale uzinei îl salută 
călduros pe secretarul general al 
partidului, îi dăruiesc flori. Acum, 
la început de an, oamenii muncii 
de aici, bucuroși de realizările do- 
bîndite, sînt puternic mobilizați de 
sarcinile de cinste care le stau în 
față, de îndemnurile pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a a- 
dresat întregului popor, de a ob-

progrese înține noi și importante 
toate domeniile.

în sala de consiliu 
prinderii are loc o 
legătură cu rezultatele 
constructorii de tractoare în pri
mul an al cincinalului. Sînt rele
vate, cu acest prilej,, preocupă
rile pentru dezvoltarea în con
tinuare, în anul 1972, a produc
ției de tractoare, pentru diversifica
rea acestora corespunzător necesi
tăților economiei noastre naționale 
și satisfacerii cerințelor la export.

în anul 1971, întreprinderea și-a 
îndeplinit sarcinile de producție la 
principalii indicatori, cu excepția 
capitolului export. Privită în evo- 
luția-i istorică, uzina brașoveană 
înfățișează un amplu și bogat bi
lanț de realizări. Ea a livrat eco-. 
nomiei noastre naționale peste 
300 000 tractoare, fabricate în 28 ti
puri și în numeroase variante, 
corespunzător . cerințelor unităților 
noastre socialiste din agricultură, 
activității din construcții, benefi
ciarilor de peste hotare. în prezent, 
uzina realizează 13 tipuri de trac
toare, printre care cunoscuteTe

a între- 
discuție in 

obținute de

Și i nostru

din plin 
munca pe șantiere

„Universal" de 65 CP, de 45 CP pe 
roți și șenile, tractoare industriale 
pe șenile de 150 CP etc.

Preocupările actuale ale colecti
vului acestei întreprinderi tind ca, 
în paralel cu fabricația curentă a 
tractoarelor asimilate pînă acum, 
să asimileze noi tipuri de tractoare. 
Astfel, în anul 1972 se va introduce 
în fabricație de serie un nou tip 
de tractor de 55 CP și se va pre
găti fabricația altor două tipuri de 
tractoare de 30 și 80 CP, deosebit 
de solicitate atît pe piața internă, 
cît și la export. Căutările creatoare 
continuă. La Institutul de cerce
tări și proiectări pentru tractoare 
și autocamioane se află în studiu 
un tip de tractor perfecționat cu. o 
putere de 360—400 CP destinat 
lucrărilor industriale grele. Acest

gigant, construit în cooperare cu 
uzinele „Progresul" din Brăila, va 
fi echipat cu două motoare, fiecare 
acționînd independent asupra unei 
șenile. Realizarea lui ridică nume
roase probleme, dar colectivul bra
șovean dispune de bogată expe
riență, de capacitate tehnică pentru 
a le rezolva. Dar, mai ales, este în- . 
suflețit de hotărîrea de a înfăptui 
neabătut politica partidului nostru 
comunist, de .a fi la înălțimea 
sarcinilor de răspundere care re
vin în actualul cincinal construc
torilor de mașini.

în discuția cu gazdele, secreta
rul general al partidului se inte
resează de modul cum a .fost pre
gătită producția anului 1972, de 
felul cum se îndeplinesc încă din 
primele zile ale anului prevederile

pe anul în curs și reco- 
specialiștilor să aibă în 
îmbunătățirea continuă a 
producției, diversificarea 

’tractoarelor, echiparea lor com
plexă, pentru ca acestea să permită 

- realizarea a ‘tot mai multe lucrări 
atît în agricultură, cît și pe șantie
rele de construcții.

în cadrul ■ discuțiilor cu factorii 
de răspundere din conducerea uzi
nei și centralei de autocamioane și 
tractoare se înscrie o problemă de 
mare însemnătate: care sînt rela
țiile dintre uzină și centrală ? Ce 
probleme ridică raporturile interîn- 
treprinderi în cadrul centralei ? 
Este relevat cu satisfacție faptul că 
centrala industrială s-a afirmat ca 
un factor dinamizator al producției, 
ca stimulator al gîndirii tehnice, a 
facilitat cooperarea și specializa
rea în producerea anumitor piese 
și subansambluri ce intră în com
ponența constructivă a autoca
mionului și tractorului, a po
tențat relațiile întreprinderilor cu 
partenerii de comerț din țară și de 
peste hotare. A reieșit, totodată, că 
mai persistă unele neclarități în 
ceea ce privește rolul de coordona
tor al centralei, că problemele coo
perării cu parteneri aparținînd al
tor centrale, aprovizionării teh- 
nico-materiale, și mai ales ale spe
cializării în interiorul centralei nu 
și-au găsit încă rezolvări depline, 
încă mai domină o înțelegere în
gustă a raporturilor dintre între
prinderi ce intră în alcătuirea cen
tralei.

în concluziile pe care le formu
lează, secretarul general al parti
dului stăruie asupra necesității de 
a se realiza, în cadrul centralei, 
un mai mare grad de integrare, 
aceasta corespunzînd conceptului 
care a stat la baza creării centra
lelor industriale, tendințelor puter
nic afirmate in practica mondială ă 
organizării producției industriale. 
Numai prin cooperare, prin adîn- 
cirea specializării se poate ajunge 
la produse de înaltă calitate și de 
mare serie, cu. preț de cost redus, 
se pot realiza dotări comune. în 
ceea ce privește producția de auto
camioane, automobile și tractoare, 
arată tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este necesar să se elaboreze un 
program foarte cuprinzător de spe
cializare și cooperare între centra
la brașoveană și celelalte întreprin
deri din țară cu profil asemănător.

Se vizitează halele de producție. 
La secția mecanic-șef și autoutila- 
re, unde se repară mașinile și uti
lajele din dotarea întreprinderii, se 
relevă rezultate deosebite în acțiu
nea de autodotare și se prezintă o

■ planului 
mandă 
vedere 
calității

Ca și în primul an al cincinalului, 
societatea noastră este angajată în 
1972 într-un efort de investiții de o 
mare amploare, care au o deosebită 
importanță pentru asigurarea dina
mismului și progresului continuu al 
economiei naționale. Planul pe acest 
an prevede realizarea unui volum de 
investiții centralizate din fondurile 
statului insumind 87,2 miliarde lei ; 
acesta își va găsi materializarea în 
cele 380 de capacități industriale și 

g agrozootehnice ce vor intra în func
țiune în numeroasele obiective a că
ror construcție va 
începe in acest 
an, ca și în lu
crările ce se vor 
executa în conti
nuare pe șantiere 
importante ale 
țării.

îndeplinirea e- 
xemplară a pla
nului de investi
ții in acest an, 
punerea în func
țiune la termen 
sau chiar mai 
devreme a noilor 
capacități de pro
ducție impun a- 
plicarea riguroasă 
în practică a pro
gramului de mă
suri aprobat nu 
de mult de Secre
tariatul C.C. al 
P.C.R., care vi
zează îmbunătăți
rea .execuției lucrărilor de construcții- 
montaj,' creșterea gradului de meca
nizare, utilizarea judicioasă a for- 

"ței de muncă/ 'întărirea ordinei și 
disciplinei pe șantierele de construc
ții. Din primele zile, din prima lună, 
trebuie întărită colaborarea, pă
trunsă de un înalt spirit de 
răspundere, a tuturor factorilor 

I angajați in procesul de reali
zare a investițiilor : titulari, benefi
ciari, proiectanți, constructori, furni
zori de utilaje, organe de avizare. 
Această conlucrare are, în perioada 
în care ne aflăm, specificul ei. obiec
tive precise de realizat : este ' vol’ba 
de asigurarea tuturor documentații
lor tehnice și de execuție, de defini
tivarea livrării utilajelor tehnologice 
la date corelate cu termenele de 
montaj, de crearea tuturor condiții
lor pentru desfășurarea normală, rit
mică, potrivit graficelor stabilite, a 
lucrărilor pe fiecare șantier, pentru 
darea în funcțiune în termene cit 
mai scurte a noilor unități produc
tive. Acestea sînt probleme de mare 
importanță care trebuie să stea în 
centrul atenției tuturor factorilor de 
răspundere amintiți, întrucît de so
luționarea lor grabnică și în bune 
condiții depinde evoluția pozitivă a 
îndeplinirii planului de investiții 
încă din primele săptămîni, din pri
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat cu căldură și stimă de constructorii de tractoare (Continuare in pag. a IlI-a)

mele luni ale anului. Experiența * 
dovedit că nerezolvarea la timp a 
uneia sau alteia dintre aceste pro
bleme are implicații nedorite, duce 
la acumularea de restanțe pe dife
rite șantiere care, ulterior, cp, greu 
mai pot fi recuperate.

Un fapt trebuie subliniat din capul 
locului — și anume, stadiul pregăti
rii investițiilor planificate să se rea
lizeze in 1972 este cu mult mai a- 
vansat decît în alți ani. Bunăoară, în 
cazul obiectivelor Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini și Mi

nisterului Mine
lor, Petrolului și 
Geologiei, la sfir- 
șitul lunii decem
brie, erau apro
bate aproape in 
întregime studiile 
tehnico-economice 
și, în cea mai 
mare măsură, 
proiectele de exe
cuție. Exemple 
pozitive de acest 
fel există și la 
alți titulari de 
investiții. De fapt, 
așa trebuia să se 
prezinte lucrurile 
Ia toate obiecti
vele de investiții 
ale anului 1972, 
intrucit regle
mentările în vi
goare obligă pe 
titulari, proiec- 
tanți și benefi

ciari să asigure din timp documenta
țiile tehnico-economice. în practică s-a 
dovedit că, în multe cazuri în care nu 
s-a respectat termenul de punere 
în funcțiune a unui obiectiv său al
tul, cauza principală a constat toc
mai în întirzierea elaborării și a- 

' probării documentațiilor tehnice și 
de execuție. Fără să aibă aceste do
cumentații din vreme, constructorul 
„nu se poate mișca", iar beneficia
rul poate întîrzia încheierea contrac
telor pentru utilajele tehnologice ; 
•uneori, se recurge la fel de fel de 
improvizații pentru aprovizionarea 

v șantierelor. Astfel, lipsa documenta- 
* țiilor de execuție duce la stabilirea 

unor indici globali aproximativi pen
tru aprovizionarea cu materiale a 
constructorilor, ajungîndu-se în fi
nal la procurarea unor materiale ce 
se dovedesc a fi inutile, care în
groașă tonajul suprastocărilor pe 
șantiere Din perspectiva acestor 
consecințe, este greu de înțeles si
tuația a o serie de obiective care 
urmează să fie construite în cadrul

Ion MOCANU 
director adjunct 
în Banca de Investiții

(Continuare în pag. a V-a)
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DIN PRIMELE ZILE ALE ANULUI

începe 
pentru 

Zilele a-
BIHOR. — Noul an 

sub semne de bun augur 
industria bihoreana, 
cestea, la Aleșd, s-au realizat 
primele 2 000 tone ciment. Con
comitent, a avut loc rodajul 
mecanic al cuptorului celei de-a 
patra linii de ciment. Se apre
ciază că s-au creat condiții ca 
cele trei.linii de ciment, prevă
zute a fi puse în funcțiune în 
anul 1972, să se alinieze la star
tul producției cu 90 de zile 
înainte de termen. Tot în acest 
an va fi dată în exploatare și 
cea de-a doua linie de var.

Colectivul unui 
industrial, rafinăria 
de la Suplacu de 
obținut în primele

alt obiectiv 
„Crișana", 

Barcău, a 
_ ,___  ... ______ trei zile ale. 
noului an 800 tone de produce 
petroliere peste plan. Obiectiv 
în plină dezvoltare, în 1972 ra
finăria „Crișana" își va spori 
capacitatea de prelucrare a ți
țeiului cu 30 la sută, ceea ce va 
atrage după sine și o creștere a 
numărului de sortimente și pro
duse.

ILFOV. — Confirmînd tradi
ția, oamenii muncii din între-

prinderile industriale ale jude
țului Ilfov au înregistrat, încă 
din primele zile ale anului, suc
cese importante. - - ■ ■
de 
terminat marți.
mai devreme față de preve
deri, operațiile ultimei cuplări 
a celei de-a 36-a motonave de 
5 000 de tone, construită in șan
tier, și prima din planul pe a4 
cest an. De asemenea, au fost 
încheiate lucrările de pregătire 
pentru lansarea unui nou vas 
pasager de 300 de locuri, primul 
din planul pe 1972 și al șaselea 
realizat in șantier.

La Întreprinderea de prefabri
cate din beton-Giurgiu, 
realizat în primele zile 
lucru o cantitate de elemente- 
construcții cu 40 la sută mai 
mare față de plan. Colecti
vul Fabricii de vată din Buf
tea a obținut peste prevederi 
1 430 mp țesături și 420 kg vată 
medicinală. La rîndul lor, lucră
torii întreprinderii de transpor
turi auto-București au făcut în 
primele trei zile ale anului ■ 235 
curse suplimentare, înregistrînd 
astfel peste prevederi 6,5 mili
oane călători-kilometri.

Constructorii 
nave de la Oltenița 

cu trei
au 

zile

s-a 
de
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

București
Am onoarea să vă mulțumesc' pentru urările pe care dumneavoastră 

personal, poporul român și Consiliul de Stat ați avut amabilitatea să mi 
le adresați cu ocazia sărbătorii naționale a Camerunului.

La rîndul meu, vă rog 
camerunez, a guvernului și 
de prosperitate pentru

Cu înaltă considerație,

să binevoiți a accepta din partea poporului 
a mea însămi, urări de fericire personală și 
poporul român.

AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Federale

Camerun
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COMERȚUL

și CLIENTELA

avantajați 
deopotrivă

O CONCLUDENTĂ EXPERIENȚĂ CONSTĂNȚEANĂ

însoțeam ps lnspectorul- 
șef al inspectoratului co
mercial județean, N. Cala- 
fus, intr-un sondaj între
prins în magazine și u- 
nități de alimentație pu
blică. Sondajul viza fe
lul in care se respec
tă regulile generale de 
comerț, modul în care se 
realizează aprovizionarea și, 
firește, calitatea serviciilor. 
Spre deosebire de alte dăți 
— cînd în urma unor con
troale similare consemnam 
la respectivele capitole nu
meroase carențe — putem' 
spune că în majoritatea uni
tăților vizitate (peste 30 la 
număr) aprovizionarea era, 
în general, bună.

Confirmînd situația de pe 
teren, datele statistice arată 
însemnate depășiri la sar
cinile de plan anuale pri
vind aprovizionarea. Astfel, 
față de ceea ce și-a propus 
inițial, comerțul constăn- 
țean a realizat în 1971 des
faceri de mărfuri cu 11.1 la 
sută mai mult. Numai in 
trimestrul IV s-au pus la 
dispoziția populației (mai 
mult decît era prevăzut) 
70,3 tone preparate de car
ne, circa un milion de ouă, 
180 tone orez, etc.

Limbajul sec al rezultate
lor statistice nu oferă ima
ginea și dimensiunile reale 
ale eforturilor aparatului 
comercial, aie tuturor lu
crătorilor din acest sector 
de activitate. Am aflat că 
pentru a obține aceste re
zultate. reprezentanții co
merțului local au trebuit să 
rezolve o categorie largă de 
probleme legate de aprovi
zionarea populației județu
lui Constanța. Ne referim, 
în primul rînd, la acțiunea 
de dezvoltare și diversifi
care a rețelei de desfacere. 
Astfel, în 1971 au fost puse 
la dispoziția cumpărătorilor 
98 de noi unități, cu profile 
dintre cele mai diverse : 
alimentar, nealimentar, de 
alimentație publică ș.a. 
Noile unități, prin concep
ția care a stat la baza rea
lizării lor. au avut darul să 
ofere comerțului constăn- 
țean o mai mare mobilitate, 
apropiindu-1 de zonele de 
intensă solicitare. Majori
tatea unităților noi sînt de 
tipul celor mobile, ampla
sate în piețe și bazare, pe 
arterele cu vad comercial.

O altă, idee după care 
s-au călăuzit comercianții 
locali în acțiunea de per
fecționare a rețelei constă în 
rezolvarea, prin soluții, une
le tranzitorii, a problemelor 
aprovizionării populației din 
noile cartiere. Cartierul To- 
mis-Nord este un exemplu 
în acest sens. Aici au fost 
amplasate mai multe maga
zine mobile, rulote, chio
șcuri, , iar în apartamentele 
de la parterele unor blocuri 
s-au deschis, provizoriu, 
pină la darea în folosință a 
magazinelor specializate, cî- 
teva puncte de desfacere a 
mărfurilor strict necesare.

Tn atenția reprezentanților 
întreprinderilor și organiza
țiilor comerciale din Cons
tanța s-a aflat și problema 
adaptării profilelor unități
lor de desfacere la cerințele 
cetățenilor. Notăm astfel 
reprofilarea celor trei ma
gazine de desfacere a_ vi
nului din cartierele Tăbă- 
căriei. Anadolchioi. Fiiimon 
Sîrbu, în magazine de des
facere a laptelui -și piinii, 
extinderea sistemului de 
autoservire prin 8 noi ma
gazine, amenajarea și con
struirea de unități pentru 
alimentație publică prin 
credite de mică mecanizare.

Cu ocazia vizitei noastre 
în județul Constanța, am 
sesizat multe noutăți pe 
care le oferă rețeatla de u- 
riități pentru servicii publi
ce organizată de cooperația 
meșteșugărească. „Cunosc 
cartierul de cînd s-a tur
nat fundația primului bloc 
construit — ne spunea D. 
Popescu, președintele aso
ciației de locatari din car
tierul Tomis II. Sint de a- 
t.unci mai bine de 7 ani. A 
fost o perioadă în care am 
avut destule necazuri cu 
prestările de servicii. Avea 
omul ceva de reparat, fie 
el cel mai banal lucru din

gospodărie ? — fuga la tro
leibuz pină în centru, pen
tru că în cartier nu era 
nici urmă de atelier. Prin 
îmbunătățirile, aduse pe 
parcurs, unele chiar in 
1971, rețeaua cooperației 
meșteșugărești s-a perfec
ționat continuu, reușind, 
după părerea mea, să asi
gure, în momentul de față, 
condiții corespunzătoare 
pentru servirea cetățenilor 
din cartier".

Aprecieri pozitive la a- 
dresa cooperației meșteșu
gărești au avut și alți ce
tățeni ai municipiului Con
stanța, ai celorlalte locali
tăți urbane din județ, cu 
care am stat de vorbă. In
tr-o discuție, purtată cu 
ing. Nicnlae Barbu, preșe
dintele U.J.C.M.-Constanța, 
am înțeles că rezultatele 
bune obținute în 1971 sînt o 
urmare nu numai a efor
turilor depuse în muncă de 
cooperatori, ci și a modi
ficărilor ce au avut loc în 
însuși sistemul de activitate 
al cooperației. Astfel, 1971 
este, primul an în care dez
voltarea sectorului de de
servire s-a făcut pe baza 
unui studiu prealabil al ce
rerii și ofertei de servicii. 
A rezultat în acest mod, 
pentru județul Constanța, 
necesitatea sporirii număru
lui de unități, a personaju- 

• lui din centrele de deser
vire, cerința de diversificare 
a gamei de servicii pres
tate, de îmbunătățire a ni
velului de dotare tehnico- 
mat.erială a atelierelor. Ac- 
ționînd în aceste direcții, 
cooperația meșteșugărească 
a reușit să ofere populației 
constănțene — conform da
telor preliminate — un vo
lum do servicii superior 
celui din anul 1970 cu 
aoroape 15 ‘milioane lei. 
(Imaginați-vă că aceste 15 
milioane provin din înca
sarea unor sume minime : 
5. 10, 20 lei'1) Se cuvine să 
adăugăm participarea coo
perației la aprovizionarea 
populației, particioare con
cretizată în oferirea unor 
mărfuri în valoare de peste 
127 milioane lei: încălțămin
te, confecții, tricotaje, arti
cole din lemn și metal, 
un sortiment variat de 
articole mărunte, de uz 
gospodăresc.

Reprezentanții locali ai 
cooperației meșteșugărești 
ne-au asigurat că de un 
real folos în activitatea des
fășurată le-au fost contactul 
cu cetățenii, propunerile și 
sugestiile formulate de a- 
caștia cu diferite prilejuri : 
întîlniri ale deputaților cu 
alegătorii, sesiuni ale con
siliilor populare ș.a. Reali
zarea noilor unități de de
servire din cartierele lVIe- 
deea, Fiiimon Sîrbu, km. 5 
și Soveja din Constanța, de 
exemplu, este rezultatul 
tocmai al unor asemenea su
gestii locale.

Semnificativă este și pre
ocuparea cooperației meș
teșugărești în ce privește 
adoptarea de soluții organi
zatorice eficiente pentru 
sectorul deservirii. Consta- 
tîndu-se că. prin menține
rea, în cadrul aceleiași coo
perative, a mai multor ac
tivități, apare tendința de 
canalizare — cu precădere 
— a eforturilor spre pro
ducția de' mică serie și cea 
de cooperare eu întreprin
derile și instituțiile, negli- 
jîndti-se prestările de ser
vicii către populație, s-a 
luat măsura profilării uni
tăților. Pe de altă parte, 
pentru . a oferi populației 
condiții superioare de de
servire, cooperația meșteșu
gărească urmărește apropie
rea unităților sale de locul 
în care apar solicitările ; 
în Constanța, s-a ajuns de 
pe acum ca ponderea în 
activitatea de deservire s-o 
ocupe unitățile din cartiere.

Ce am putea reține în 
încheiere ? Rezultatele obți
nute de comerțul local, de 
cooperația meșteșugărească 
din județul Constanța nu 
pot decît să bucure pe cei 
în numele cărora au fost 
obținute : cetățenii.

George POPESCU 
Mihai IONESCU

„Lăsați-mă 
vreau să 
mititelul, 
buie să 
Cuvintele 
deznădejdii, 
Mama a adus copilul în stare 
gravă la spital și nu vrea să 
se despartă de el. Absolut 
firesc veți spune dv. O spu
nem și noi. Corespunzător 
unor reguli ale omeniei au 
fost fixate cazurile în care 
o mamă poate însoți copilul 
ei mic pe perioada internării. 
Dar nu despre aceste cazuri 
vreau să vorbesc, ci despre 
acea picătură care a umplut 
paharul, m-a scos pentru cî
teva clipe de la treburile 
mele de medic și m-a pus să 
aștern pe hîrtie cele ce ur
mează.

Vasilica B, eu un copil de 
un an și jumătate în brațe, 
a venit cu același apel dis
perat : vrea să stea alături 
de copilul accidentat, cu o 
gravă arsură provocată chiar 
de maică-sa. în definitiv, se 
mai întîmplă și asemenea ne- . 
norociri. Da, dar în cazul a- 
mintit. mai sus mama e re- 
cidivistă la neglijență. Cu 
șase luni în urmă copilul su
ferise, în condiții identice, 
un accident asemănător...

Tn ultimii doi ani. la Spi
talul central de copii din 
București, una din .cele mai 
mari unități medico-chirur- 
gicale de copii din țara noa
stră, aproximativ 20 la sută 
din totalul copiilor internați 
au fost copii intoxicați sau 
accidentați. Nu este numai 
un procent mare, ci și un nu
măr efectiv foarte mare de 
copii dacă ținem seama că 
în acest spital numărul to
tal de internări este de or
dinul miilor, că varietatea 
și complexitatea cazurilor 
sînt cu totul deosebite, iar 
numărul internărilor din alte 
județe întrece numărul ce
lor din București.

Este adevărat, ca urmare 
a îngrijirilor care se .fac, 
reușim în majoritatea cazu
rilor să salvăm copiii acci
dentați sau intoxicați. Dar 
cu foarte mari eforturi. Nu 
este vorba numai de un efort 
de muncă și artă medicală, 
ci și de cheltuieli materiale 
ce depășesc numai în unita
tea noastră mai multe mi
lioane lei anual. Pentru qîte 
un singur caz se cheltuiesc 
zilnic medicamente în va
loare de sute și chiar mii de 
lei. Unii rămîn însă cu urme 
grave, ce le vor întuneca 
viața și existența.

Cui plătim acest tribut și 
de ce-1 plătim ? Nu putem 
scăpa de el sau cel puțin să-î 
reducem la minim ? Toate 
studiile făcute în acest sens, 
atât Ia noi, cît si în alte țări, 
indică drept vinovațî princi
pali părinții, adică tocmai 
pe aceia despre care se știe 
că sînt gata să-și dea și via
ta pentru vlăstarele lor. A- 
tunci de ce sînt vinovațî ?

lingă copil, 
fiu alături, e grav 
nu mi-1 luați, tre- 
atn grijă de el“... 
sună ca un apel al 

al disperării.

întâi să vedem ce arată 
statisticile : astăzi decedează 
din cauza accidentelor — 
care puteau fi ușor evitate 
— mai mulți copii decît ră- 
pun toate bolile contagioase, 
malformații și cancere, luate 
la un loc. Aproape 40 la sută 
din numărul deceselor la co
piii de la 1—4 ani se dato- 
resc accidentelor. La catego
ria de virstă de Ia 5—15 ani, 
tributul este de 50 la sută. 
Concluzia : nu supraveghem 
bine copiii. Responsabilitatea 
față de ei este încă la un ni
vel foarte scăzut. Printre 
cauzele accidentelor notăm: 
intensificarea traficului ru
tier (și firește, lipsa de su
praveghere). apariția de „far
macii" în familie, unde mul-

Care sînt cele maî frecven
te și mai grave accidente Ia 
copii, după vîrstă ?

La copilul pînă la 
încălzirea excesivă 
sobe supraîncălzite, 
plaja exagerată, arsurile cu 
apă clocotită, foc, sufocările 
mecanice prin corpi străini 
(nasturi,- medicamente, mo
nezi etc.). La copilul in vîrs
tă de Ia 1 la 4 ani acciden
tele cele mai dese sint în 
casă, la bucătărie, ca și în 
jurul casei, intoxicațiile cu 
substanțe chimice, din care 
subliniem gravitatea celor cu 
sodă caustică și medicamen
te, căderi, arsuri, și foarte 
importante 
accidentele

. înecuri. Pentru eopilul de

un an :
lîngă 

reșouri,

ca număr sint 
de' stradă și
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te din medicamente, puțind 
fi toxice, sînt lăsate la în- 
demîna copiilor ; folosirea de 
produse menajere sau pesti
cide agricole toxice (verde 
de Paris) sau altele. Am în
tâlnit nenumărate cazuri 
unde, ca urmare a unei tota
le lipse de grijă față de co
pil, a subestimării pericole
lor posibile, a nepăsării și 
Ignoranței, erau lăsate la în- 
demîna lor chibrituri, petrol, 
sodă caustică, lame de ras.

Deunăzi apare M. B. cu un 
copil de doi ani cu arsuri 
grele pe față.

Cum s-a intimplat — am 
întrebat-o, de ce ai lăsat chi
briturile pe scăunel ?

— D-apoi de unde să știu 
că așa mic va lua chibritu
rile ? Ceasu’ rău 1

Or, tocmai așa se întâm
plă. Curiozitatea, dorința fi
rească de joacă și... să nu în
vinovățim ceasul rău. Clar : 
toate accidentele au ca nu
mitor comun insuficienta su
praveghere a copiilor.

înscrie 
per- 
care 

peri- 
vîrs-

la 5—15 ani pericolele cele 
mai mari și frecvente le pre
zintă aocidentele’ de stradă 
(49 la sută din totalul copii
lor decedați prin accidente, 
la această categorie de 
vîrstă).

Știind care ' sint cauzele 
cele mai frecvente ale acci
dentelor la copii, putem tra
ge și concluziile asupra preo
cupărilor- pe care trebuie să 
le avem ca să-i ferim de ele. 
Pe primul plan se 
măsura .supravegherii
manente a copilului, 
trebuie ferit de toate 
colele posibile. Pînă la 
ta de 2 ani copilul trebuie 
considerat fără nici o apă
rare șj discernămînt, de a- 
ceea va fi apărat de către 
părinți prin așa-zisa „apă
rare pasivă", adică să-1 apă
răm supraveghindu-1 per
manent. De la vîrstă de 2 anî, 
copilul trebuie făcut părtaș 
Ia apărare („apărare acti- • 
vă"), prin educație. Trebuie 
„vaccinat" prin - învățătură

Recent, Comisia centrala 
pentru urmârirea și în
drumarea întrecerii pa
triotice a hotârît acorda
rea premiului I — între 
municipiile cu peste 
50 000 locuitori — orașu
lui Bacău. In fotografie 
— o imagine din centrul 

orașului premiat

contra accidentelor, stimu- 
lindu-1 progresiv și educin- 
du-i simțul de responsabili
tate. Bineînțeles că va trebui 
să continuăm supravegherea 
și îndrumarea îndeaproape a 
copiilor In toate împrejură
rile.

Aicî dăm doar niște sfa
turi care unora li s-ar putea 
părea banale. Totuși, m-am 
convins personal că foarte 
mulți părinți — inexplicabil 
— nu cunosc aceste lucruri 
elementare. De aceea, în 
permanență, trebuie să edu
căm părinții copiilor. Ma
mele trebuie să participe cu 
convingere și interes la lec
țiile de „școala mamei", iar 
cadrele medico-sanitare, care 
organizează și susțin aceste 
lecții, să vină cu argumente 
convingătoare, eficiente. Una 
din metodele cele mai bune 
de educație cetățenească și 
sanitară, prin care să se pre
vină și accidentele, aste ac
tivitatea desfășurată de me
dici și pedagogi în mijlocul 
copiilor în vîrstă de 12—14 
ani, vîrstă care este cea mai 
propice pentru însușirea unei 
sănătoase educații sanitare.

Dintotdeauna copilul a a- 
vut nevoie de afecțiunea 
mamei, de hrană bună, de 
condiții bune sanitare și so
ciale, de educație complexă 
din partea familiei, școlii și 
societății. Dar niciodată a- 
ceste nevoi nu au fost măi 
acute ca în epoca noastră 
modernă, cu cerințele ei de 
permanentă readaptare la 
mediul urban, la tehnica 
nouă, la traficul rutier, cu so
licitările lor crescînde. Să nu 
uităm nici un moment că 
posibilitățile de accidentare 
sint astăzi din ce în ce maî 
mari.

Ținînd 
fiecare 
seamnă 
perabilă 
cine poate să ne spună cite 
valori intelectuale, cite ta
lente artistice, cite capacități 
de muncă nu se pierd cu di
ferite ocazii stupide și evita
bile 1 De aceea, dincolo de 
responsabilitatea morală, 
cred că și responsabilitatea 
juridică a părinților vino
vat! de nesupravegherea co
piilor. ar trebui să apară mai 
pregnant în lege.

Deși problema accidentelor 
la ’copii este acută in toată 
lumea, considerăm că pu
tem privi cu încredere viito
rul: societatea noastră a creat 
toate premisele ca mamele, 
familia, cadrele medico-sani
tare și didactice să depună e- 
fortul necesar pentru a asi
gura supravegherea nemijlo
cită a copilului, cit și educa
rea corectă a acestuia. Tre
buie deci să tragem și con
cluziile necesare.

seama de faptul că 
accident grav în- 
o pierdere nerecu- 

pentru societate,

Or. Ion I. URSULEANU 
directorul Spitalului central 
de copii-București

Ce putem 
face iarna 
la munte?

Dacă pină acum cîțiva ani — 
poate un deceniu — se credea că 
numai vara este anotimpul vacan
ței, al odihnei active, al refacerii 
prin sport și mișcare, în mentalita
tea omului modern s-au produs mu
tații fundamentale, determinate de 
schimbările materiale intervenite, 
de înzestrările tehnico-sportive ale 
majorității stațiunilor de iarnă, de 
gama din ce în ce mai largă și mai 
bogată de material și echipament 
sportiv.-

Turismul montan de iarnă, cu 
ansamblul său de activități speci
fice — schi, săniuș, patinaj, 
excursii, tinde să capete dimen
siuni de mase, fapt pentru care i 
s-au destinat și i se afectează în 
continuare fonduri însemnate, în 
scopul susținerii importantelor 
funcții sociale ale mișcării și exer
cițiului fizic. în acest sens, nu 
credem a fi lipsit de interes să 
amintim că, dacă acum două de
cenii în stațiunile noastre de spor
turi de iarnă nu 
exista nici un 
mijloc mecanic 
de urcare pe 
munte, în pre
zent există 27 
asemenea insta
lații, altele gă
si ndu-se in fază, 
de execuție sau 
de proiectare. 
Chiar dacă po
sibilitățile de ca
zare nu sint la 
nivelul celor de 
pe litoral și la 
munte s-a con
struit mult, iar, 
în continuare, 
se depun eforturi apreciabile în a- 
ceastă direcție.

Se constată un aflux din ce In ce 
mai mare spre munte, spre pîrtii și 
practicarea schiului. Totuși, polari
zarea activității turiști co-sportive 
numai in cîteva stațiuni duce, inevi
tabil, la crearea unor puncte de a- 
glomerație excesivă. Or, de fapt, în 
țara noastră există teritorii schiabile, 
insuficient integrate, de-a lungul 
întregului lanț carpatin. Unele 
dintre ele au și tradiție locală, al
tele — anonime încă — pot să răs
pundă acestei expansiuni a schiu
lui. Iată, de pildă', Bonlocul aflat 
la cîțiva . km de Brașov, o zonă cu 
un excepțional profil pentru schi 
și agrement. Mijloacele de trans
port în comun pot asigura accesul 
populației orașului la baza masi
vului. în cîteva minute, descon
gestionând astfel Poiana, supra
aglomerată astăzi cu toate catego
riile de turiști și colectivă de spor
tivi, Din punctul de vedere al ca
lității și dificultății pîrtiilor, ‘al 
frumuseții peisajului. Bonlocul ar 
putea concura cu Poiana Brașov.

într-o situație . asemănătoare se 
află Poiana Stând, Valea Ialomiței 
și Valea Scîndurarilor, lîngă Sinaia, 
Dihamul, Trei Brazi, lîngă Predeal, 
Poiana Calinderu și Zamora lîngă 
Bușteni. De asemenea, este necesar 
să se.treacă Ia o mai bună orga
nizare și intensificare a practicii 
sporturilor de iarnă, a turismului 
în general într-o serie de locali
tăți cum sînt : Abrud, Vatra Dor- 
nei. Cîmpulung, Suceava, Lupent- 
Stroja etc.

Sînt și alte stațiuni și zone favo
rabile schiului unde s-au depus 
eforturi prin care s-au realizat te
renuri și pîrtii de schi, dar care nu 
sînt folosite din cauza deficiențe
lor privind transportul amatorilor 
de turism sau sporturi de iarnă. De 
exemplu. de la Baia Mare spre 
Mogoșa, de la Cluj spre Băișoa- 
ra, de la Reșița spre Semenic, de la 
Oradea spre Stîna de Vale, de Ia 
Petroșani spre Paring etc. Și tre
buie arătat că aceste deficiențe nu 
sînt iremediabile. Dimpotrivă, fără 
eforturi deosebite, agențiile turis
tice sau organizațiile locale de 
transport ar putea programa după 
un orar fix și adus din timp la 
cunoștința populației transporturile 
spre stațiuni. Deplasările ocazio
nale, întâmplătoare, nu pot susține 
ideea de sport și mișcare organi
zată.

întreprinderile economice ale Mi
nisterului Turismului din principa
lele stațiuni de iarnă, diversele in
stituții și organe locale acordă o 
atenție sporită problemelor de ca
zare și masă. Și nu e rău. Dar este 
știut că turistul vine la munte în

CÎTEVA SUGESTII
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special pentru sport, destindere și 
agrement. Aceasta înseamnă prac
tic că alături de condițiile bune de 
cazare și masă trebuie să. se afle 
și cele care țin de scopul esențial 
pentru care cetățeanul a venit Ia 
munte : amenajarea și întreținerea 
piftiilor de schi, săniuș, patinaj, a 
traseelor pentru excursii etc., or
ganizarea și funcționarea fără re
proș a serviciilor tur’istico-sportive 
pentru populație.

De pildă, pîrtiile de schi trebuie 
să-și găsească un stăpîn care să le 
pregătească, să le întrețină intr-un 
echilibru fericit între venituri și 
cheltuieli. La Predeal, hotelurile și 
restaurantele sînt ale O.J.T. Brașov, 
instalațiile mecanice ale B.T.T. 
Brașov, iluminatul pîrtiei Clăbucet 
(costișitor) îl asigură Consiliul 
popular Predeal, iar pîrtiile nu sînt 
îngrijite de nimeni. Or, practica 
constantă este ca deținătorul insta
lațiilor mecanice de urcare să ad
ministreze și pîrtiile, să Ie în

trețină iarna. Se 
. echilibrează ast- 
f e 1 veniturile 
realizate din ur
cări cu eventua
lele cheltuieli de 
întreținere. Fon- 

, durile ar putea 
fi întregite cu o 
eventuală cotă 
parte a costului 
biletului de ur
care sau o taxă 
forfetară (5—10 
Iei) pentru se- 
jourul în sta
țiune. Situația 
este asemănă

toare la Poiana Brașov și la Sinaia, 
ceea ce conduce la faptul că 
debutul fiecărui sezon găsește pîr
tiile nepregătite, iar iarna neame
najate, periclitând integritatea cor
porală a schiorilor sau rărind rin- 
durile celor ce ar fi tentați să vină 
aici. Stațiunile amintite, și de fapt 
toate localitățile care au condiții, 
trebuie să rezerve și să organizeze 
posibilități de practicare a patinaju
lui, săniușului, a unor mici excursii 
pe schiuri în împrejurimi, organi- 
zînd timpul liber al celor veniți la 
cură sau odihnă. în prezent, astfel 
de preocupări sînt rarisime. în a- 
ceastă idee, cooperația poate avea 
o contribuție mai largă, prin în
ființarea unor centre de închiriere, 
bine organizate cu materiale 'și e- 
chipament sportiv. Acum, există 
astfel de centre la Predeal, Poiana, 
Sinaia și cîteva încercări timide și 
în alte localități. Dar, în general, 
se constată că’ atât cantitatea, cît 
mai ales calitatea articolelor nu 
sînt corespunzătoare cerințelor. La 
Predeal, de pildă, materialele pen
tru șchi : bocanci, bețe, legături, 
schi — se închiriază. într-un stadiu 
avansat de uzină.

în stațiuni ar fi bine să existe 
ateliere de reparații, montat și ce
rnit, organizate tot de cooperație, 
după cum C.I.L. Reghin sau fa
brica de încălțăminte Reghin, prin 
organizațiile comerciale județene, 
ar putea organiza magazine proprii 
pentru vînzarea produselor lor di
rect in unele din principalele sta
țiuni de iarnă ca Predeal, Sinaia, 
în Brașov sau chiar în București. 
Atelierele de reparații ale coope
rației — de care am amintit maf 
sus — pot lua chiar de la fabrica 
producătoare materialele necesare 
activității lor. Astfel, renaratul unui 
schi, (lipit vîrf, coredă, șanțuri, 
dezlipit etc.) nu ar mai fi o pro
blemă extraordinară pentru schiorii 
individuali sau. pur și simplu, de 
nerezolvat pentru cluburi și aso
ciații sportive, care nu au cum 
plăti serviciile unor meseriași par
ticulari. O consecință a acestor de
ficiente este și faptul că. ruoind 
sau deteriorind un schi , închiriat, 
în loc să se plătească numai rena- 
rația (cu un eventual spor de de
gradare). turistul este obligat să 
suporte valoarea integrală a schiu- 
rilor, indiferent de uzură, de folo
sința lor timp de un sezon, două, trei.

Desigur. problemele turismu
lui montan sînt foarte multe. Ne-am 
limitat, în rîndurile de față, doar la 
acestea, sperînd că suma de suges
tii exprimate vor fi de folos facto
rilor responsabili cu buna activitate 
din acest domeniu.

Mihal BURA 
Ion BERINDEI

UN POȘTAȘ 
CARE ARE 10 
LA „CITIRE", 

DAR Șl PERSPECTIVE 
SĂ-ȘI PIARDĂ TOLBA

Prin scrisoarea 1017S 
făceam cunoscut Direcției 
județene de poștă și ic.- 
Mehedinți că factorul poș
tal Alexandru 'Neagră, din 
comuna Vinători, are obi-

ceiul să deschidă corespon
dența cetățenilor și să o ci
tească de nota 10 cu feli
citări. Chiar și pe recoman
dată o citește. Și încă cu 
intonație, tn aceeași scri
soare, rugam direcția jude
țeană să-i mai „tundă" 
factorului poștal din curio
zitate.

Prin scrisoarea 58/13 293 
direcția sus-citată ne răs
punde că a' cercetat sesiza
rea și pentru mai buna de
servire s-a... mai dat un 
post de factor in localita
tea Vinători. Tovarășul di

rector, inginer V. Gilcă, nu 
pomenește nimic de „obi
ceiul" lui Alexandru Nea
gră. Și zău, asta ne intere
sa mai mult !

NIȘTE AUTOBUZE 
I.T.A. CARE 
DESERVESC 
DESERVIREA

51 de elevi și salariați 
care fac naveta Vergulea- 
sa-Drăgășani se pling in
tr-o scrisoare că autobu
zele I.T.A. care trebuie 
să ajungă înainte de 7 in 
Drăgășani, sosesc de foar
te multe ori cu mult după 
7. Elevii inCirzie de la ore, 
salariații pierd condica... 
Aceiași 51 de semnatari ai 
scrisorii se mai pling că au 
fost desființate stațiile din 
oraș și că din această cau
ză trebuie să bată pe jos 
cite 1-2-3 km pină la au
togara, ori de la autogară 
pînă-n centru. Așa stind 
lucrurile, sintem întrebați : 
de ce autobuzele I.T.A. 
deservesc deservirea și nu 
deservesc pasagerii, care 
trebuie să fie deserviți 
cum cere legea deservi
rii 7

Alexandru Graur să fii 
în materie de „cum vor
bim" și n-ai ști cum să răs
punzi la această întrebare

și, mai ales, care deservire 
s-o pui intre ghilimele și 
care deservire să n-o pui 
intre ghilimele. Poate ne 
ajută tot I.T.A.

NOUĂ BUCĂȚI 
ȚEAVĂ ZINCATĂ 

ȘI MULT MAI MULTĂ 
BIROCRAȚIE 
NEZINCATĂ

In ziua de 1 august 1971, 
Andjei Balog din munici
piul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej-Bacău a cumpărat de 
la O.C.L.-ul din Odorhei 
nouă bucăți țeava zincată 
pentru care a plătit 771,40 
lei. A luat țeava, s-a dus 
cu ea la gara Odorhei și 
magazinerul de aici i-a 
spus :

— Alege altă stație, unde 
erei dumneata, nu se poate.

— De ce nu se poate ?
— Stația din Orașul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej 
nu are mesagerie. Ți-o că- 
răm pină la Tg. Ocna și de 
acolo inchiriezi o bicicletă.

Neavind ce face, tovară
șul Balog a acceptat aceas
tă variantă. A făcut for
mele, a plătit taxele de 
transport și... La Tg. Ocna 
în loc de nouă bucăți țea
pă au ajuns doar cinci și 
alea de alte dimensiuni. în.

schimb, a făcut ■ vreo trei 
drumuri pină la Odorhei,' 
alte 4-5 drumuri pină la 
Tg. Ocna, a fost îndrumat 
să scrie și la Regionala 
C.F.R.-Galați, a scris, de 
aici i s-a cerut bonul de 
cumpărare al țevii, l-a tri
mis. S-a dus din nou la 
Odorhei pentru că bonul 
i-a mai fost cerut o dată... 
Și uite așa, de cinci luni a- 
leargă bietul om, de colo 
pină colo, din vina unora 
care „se apleacă nespus 
de mult in afară" și nu pă
țesc nimic.

0 BAIE CENTRALĂ
ÎN... POM

Alexandru Ganea ne in
formează că pînă mai anii 
trecuți la Combinatul chimic

Tirnăveni funcționa în bune 
condiții . o baie centrală. 
Și pentru ca să fie lumea 
și mai mulțumită, s-a or
ganizat funcționarea acestei 
băi și in schimburile doi și 
trei.

— Și acum ? Cum a a- 
juns baia în pom ?

— Toate urmele lăsate de 
furia apelor din mai 1970 
au fost șterse în afară de 
una : această baie. Și ne 
este ațit de necesară !... 
De atunci și baia este în 
pom și noi, salariații.

Tovarășe Ganea, combi
natul chimic a făcut de 
Anul Nou pom de iarnă ? 
Dacă a făcut, ultați-vă vă 
rog prin el, poate o fi și 
baia mult dorită de dv. Poa
te că o fi venit din pom în 
pom. Dacă n-o găsiți, uitați- 
vă după cineva din condu
cerea administrației. Dacă 
e in pom, spuneți-i să co
boare și să ia măsuri...

PREMIUL TNTÎI 
CU CUNUNĂ, 
DAR FĂRĂ...

Ion Ghiță Rusu, din co
muna Băneasa-Galați, ne 
scrie că s-a dus să-și cum
pere de la magazinul de 
confecții din Tg. Bujor o 
„cabană" de fîș. După ce a 
încercat-o în fața oglinzii și

a văzut că-i stă bine ctt ea, 
a cerut să i se facă bon. 
Vinzătoarea s-a uitat la 
cumpărător puțin ponciș și 
l-a întrebat :

— Dar capodul vi l-ați 
ales ?

— Ce capod ?
— Un capod de damă.

Păi ce să fac eu cu un
capod de damă ?

— Vă interesează. Nu vă 
vindem „cabana" pină nu 
cumpărați și un capod. Așa 
avem dispoziții.

Și cind te gindești că în
1971 Tg. Bujor (oraș cu o 
populație sub 10 000 de lo
cuitori) a luat premiul iu
tii pentru înfrumusețare și 
buna gospodărire !... Dacă 
gospodarii orașului dau în
1972 de cîteva ori cu grebla 
și prin comerț, cu siguranță 
că vor lua la sfirșitul anu

lui tot premiul întii, dar 
cu cunună.

Succes !

DIN CAPETE.
DE BIBILICĂ

SE FACE PIFTIE?
Mai multe salariate din 

Cîmpina laudă comerțul 
care a avut inițiativa să 
deschidă și in orașul dum
nealor un magazin „Gos
podina".

— Era mană cerească 
pentru noi, care sintem sa
lariate, un astfel de maga
zin. Te duceai, îți luai se- 
mipreparatele și scăpai de...

— Vreți să spuneți că 
este mană cerească deschi
derea acestei „Gospodine"?

— Era numai dacă avem 
Și noi, salariatele, posibili
tatea să cumpărăm.

— Dar cum, nu aveți po
sibilitate ? Pentru că noi 
știm că aceste magazine au 
fost inventate pentru dum
neavoastră, gospodinele, 
care sinteți și salariate.

— Așa am îndrăznit să 
credem și noi; dar ieșim de 
la servici la 15,30, iar „Gos
podina" se închide la 14.30. 
Dv., care sinteți inventivi, 
puteți să ne explicați și 
nouă cum să ne aprovizio
năm de la un magazin ca- 
re-l găsim închis ? Poate 
veți zice că duminica. A- 
flați că duminica nu este 
deschis deloc.

Neștiind v să răspund, 
întreb și eu, apropo de 
„Gospodina" : din capete de 
bibilică se face piftie ?

Micuță TANASE
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VIZITA DE LUCRUA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU
in întreprinderi brașovene

&

(Urmare din pag. I)

serie de utilaje fabricate pe plan 
local. Gazdele informează că indi
cațiile date de secretarul general 
cu prilejul vizitelor sale anterioare 
au stat în atenția conducerii între
prinderii, a comitetului de partid, 
a întregului colectiv. în cursul anu
lui 1971, în întreaga întreprindere 
au fost confecționate prin autouti- 
lare mașini și agregate în valoare 
de 40 milioane lei, iar planul de 
producție în această direcție pen
tru anul 1972 prevede realizarea 
unui volum de mașini și utilaje în 
valoare de 60,5 milioane lei.

La secția de tratamente termice 
sînt urmărite unele procese tehno
logice automatizate și mecanizate. 
Această secție nouă este dotată la 
cel mai înalt nivel tehnic cu uti
laje produse în țară, din care 30 
la sută confecționate în uzină, în 
cadrul acțiunii de autoutilare.

într-o hală nouă, oaspeților li se 
prezintă întreaga gamă de tractoa
re produse de uzină de la cunos
cutele I.A.R.-22 și K.D.-35, tipuri 
cu care a debutat industria, noas
tră constructoare de tractoare, și 
pînă la tractoarele moderne aflate 
în prezent în fabricație de serie. 
Se fac demonstrații de funcționare 
cu un tractor pe șenile S-651 cu 
cupă pentru săpat frontală, cu un 
alt tip „Universal 1 500", tot pe șe
nile, echipat cu lamă pentru nive
lări pe șantierele de construcții și 
cu scarificatori, echipament folosit 
în construcția de drumuri. Sînt pre- ' 
zentate prototipurile noului tractor 
Universal de 55 C.P., care va intra 
în fabricație de serie anul acesta, 
și tractorului cu doi cilindri de 30 
C.P. solicitat îndedsebi pentru lu
crări în viticultură și legumicultu- 
ră etc.

Vizitînd în continuare secția de 
montaj general a uzinei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți oaspeți 
urmăresc modul de asamblare în 
flux continuu a tractoarelor. Se 
arată că, la mai puțin de 8 minute, 
de pe banda de montaj a între
prinderii iese din fabricație un 
tractor. Cu cîteva zile în urmă, la 
bancul de probă al secției motor 
au început probele funcționale la 
primul motor de 80 C.P.; motorul 
a trecut cu bine acest examen, la 
toate probele atingînd parametrii 
proiectați. Aceste motoare sînt 
destinate să echipeze noul tip de 
tractor de 80 C.P. prevăzut să fie 
asimilat în fabricație în cursul a- 
nului 1973 de către harnicii con
structori de mașini din această 
uzină.

Tot aici în secția de montaj ge
neral se prezintă o linie de mon
taj, premontaj, vopsire și uscare 
concepută și realizată prin autodo- 
tare. agregat de înaltă tehnicitate. 
Tractoarele universale pe roți au 
fost neîncetat perfecționate, ajun- 
gîndu-se ca în comparație cu pri
mul tractor românesc productivita
tea lucrărilor de arat să crească 
de 3 ori.

In timpul vizitei, muncitorii fac 
o călduroasă primire secretarului 
general, își exprimă bucuria de a-1 
primi din nou în mijlocul lor. To
varășul Ceaușescu strînge mîinile a 
numeroși muncitori, iar la despăr
țire felicită pe constructorii de trac

toare pentru succesele obținute în 
decursul ultimilor ani, .atît pe linia 
creșterii producției, cît și a diver-

La sfirșitui cincinalului, 
o producție anuală 

de 85 milioane rulmenți
în drum spre o altă întreprin

dere de prestigiu a Brașovului — 
„Rulmentul" — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat sînt salutați din 
nou — ca și la intrarea în oraș și 
pe arterele ce conduc spre „Trac
torul" — de numeroși cetățeni.

în întreprindere, în întîmpinarea 
oaspeților se află directorul gene
ral al grupului de uzine construc
toare de rulmenți, Gheorghe Ba
dea, care este în același timp și 
directorul întreprinderii „Rulmen
tul".

într-o expunere exemplificată 
prin machete, cifre, grafice se 
prezintă istoricul industriei româ
nești de rulmenți, ramură de mare 

sificării tractoarelor, și le urează 
noi și importante succese în acti
vitatea viitoare.

însemnătate pentru economia na
țională, care nu de mult a aniver
sat două decenii de existență.,,

Reiese, din expunerea directo
rului centralei industriale de spe
cialitate, că producția actuală de 
rulmenți a țării se desfășoară în 
cele două uzine existente în țară 
— cea brașoveană și cea din Bîr
lad. Fabricația de rulmenți în țara 
noastră va cunoaște o dezvoltare și 
mai simțitoare în anii următori, ca 
urmare a construcției unei noi și 
moderne uzine la Alexandria. în 
anul 1975, producția totală a țării 
va. însuma 85 milioane de rulmenți, 
față de numai 28 milioane cît se 
realizează în prezent. . Pentru sa
tisfacerea nevoilor întregii econo
mii se prevede asimilarea în a

Se vizitează una din secțiile întreprinderii unde se fabrică „bijuterii" de oțel

ceastă perioadă a încă 150 tipodi- 
mensiuni de rulmenți pentru noile 
autocamioane, tractoare, autobuze, 
autoturisme aflate în fabricație sau 
în curs de asimilare, precum și 
pentru o serie de utilaje care vor 
înnoi gama producției _ industriei 
constructoare de mașini.'

La uzina „Rulmentul" se pro
duc cuzineții necesari tuturor ti
purilor de autovehicule fabricate 
în țară. Producția acestora este 
în continuă dezvoltare și diversi
ficare corespunzător necesităților 
întreprinderilor constructoare de 
tractoare, autocamioane, autoturis
me. Se produc cuzineți și pentru 
piața externă.

în legătură cu dezvoltarea în
treprinderilor de rulmenți din 
țară — toate aparținînd centralei 
de specialitate cu sediul la Brașov 
— se arată că la uzina brașoveană 
a început construcția unei noi 
hale utilate pentru producția de 
rulmenți de mici dimensiuni. Fa
brica din Bîrlad se va întregi, de 
asemenea, cu importante capaci
tăți de producție.

In secția de tratamente termice, 
sector de producție cu care începe, 
vizita în uzină, apoi la rectificare 
și în secția de asamblare, condu
cătorii de partid și de stat sînt in
formați că întregul colectiv se află 
angajat încă din primele zile ale 
anului în depășirea sarcinilor de 
producție. într-adevăr, muncitorii 
folosesc cu mare randament utila
jele și mașinile moderne la care 
lucrează, indicele de utilizare a a- 
gregatelor ajungînd Ia 93 la sută.

Rezultatele bune obținute în 
producție se datoresc și unei ini
țiative prețioase pornite din mij
locul acestui harnic colectiv sub 
lozinca „Micronul — gramul — 
secunda, în slujba eficienței eco
nomice". Generalizată în întreaga 
întreprindere, inițiativa a' dus la 
îmbunătățirea continuă a calității 
produselor» la realizarea unor în

Fabrica chimică Rîșnov
produselor, de stadiul realizării in
vestițiilor.

La
Următorul obiectiv al vizitei este 

o fabrică mai puțin cunoscută în 
peisajul bogat al industriei noastre 
chimice, care a cunoscut un înalt 
.ritm de dezvoltare». ..Este o unitate 
de proporții reduse, situată într-un 
cadru natural deosebit de’pitoresc, 
și care este profilată în prezent pe 
fabricația poliacetatului de vinii în
tr-o gamă foarte variată — aproxi
mativ 54 sortimente necesare dife
ritelor ramuri ale economiei națio
nale. De asemenea, aici se produc 
copolimeri acrilici pentru necesi
tățile industriei textile și de pielțr- 
rie. Gazdele informează că în viitor 
unitatea va fi întregită cu o nouă 
secție de copolimeri acrilici. Ca
pacitatea viitoarei secții va fi 
de 7 ori mai mare decît a celei exis
tente. Se prevede, de asemenea, și 
construirea unei secții noi de po- 
liacrilamidă, produs cu largi u- 
tilizări în industria petrolieră. 
Oaspeții sînt invitați să viziteze 
laboratoarele de cercetare ale fa
bricii. în studiile pe care le efec
tuează, specialiștii fabricii colabo- 
.rează îndeaproape cu Institutul de 
cercetări pentru chimizarea gazu
lui metan de la Mediaș.

în secția de copolimeri acrilici, 
intrată recent în funcțiune, condu
cătorii de partid și de stat se in
teresează de calitatea produselor, de 
unele procedee chimice folosite, de 
preocupările specialiștilor pentru 
creșterea producției și diversificarea 

semnate economii de metal, din care 
s-au fabricat în plus multe mii de 
rulmenți, și la o folosire rațională 
a timpului de lucru de către mun
citori, tehnicieni și ingineri.

Se vizitează hala de bile. Aceas
tă importantă secție de producție 
a uzinei se remarcă prin dotarea 
tehnică înaltă,, prin gradul supe
rior de automatizare a procesului 
de producție. Anual aici se pro
duc 3 000 tone bile pentru rul
menți în aproximativ 68 sorti
mente. Diametrul lor este cuprins 
între 2—110 mm. Și, ceea ce este 
mai important, utilajele cu care 
sînt realizate aceste părți compo
nente esențiale ale rulmentului 
sînt de concepție și fabricație ro
mânească. Secretarul general al 
partidului este informat că preo
cupările specialiștilor întreprin
derii sînt axate în prezent pe îm
bunătățirea continuă a calității 
rulmenților și diversificarea pro
ducției acestora corespunzător ne
voilor construcției de mașini. Pe 
întreg fluxul de fabricație, în- 
cepînd de la recepționarea ma- 

. teriei prime și terminînd cu re- 
'cepția finală a rulmenților, uzina 
a fost înzestrată cu aparate de 
control de mare precizie cu care se 
verifică toți parametrii prevăzuți 
în documentația tehnică. O dată 
cu dotarea întreprinderii cu noi 
utilaje de producție și control, au 
fost perfecționate și procedeele 
tehnologice.

In discuțiile avute cu cadrele de 
conducere, cu specialiștii, apre
ciind realizările dobîndite, secre
tarul general al partidului reco
mandă ca o dată cu sporirea pro
ducției și îmbunătățirea calității 
produselor să acorde toată aten
ția realizării amplului program de 
investiții prevăzut pentru acest 
plan cincinal în vederea dezvol
tării impetuoase a întregii indus
trii constructoare de rulmenți din 
țara noastră.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în întreprinderi 
ațe 'inqusj.riei. brașovene, acum, la 
începutul unui nou an de muncă, 
cbnsatiiie pentru colectivele de la 
„Tractorul", „Rulmentul", de la 
Fabrica chimică Rîșnov un puter
nic imbold în activitatea lor neobo
sita pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor care le stau în față în 
actualul plan cincinal. Discuțiile 
cu muncitorii, cu cadre de condu
cere din unitățile industriale vizi
tate, cu factori de răspundere din 
ministerele de resort, aprecierile 
făcute și felicitările adresate co
lectivelor respective, indicațiile 
date și cu acest prilej de secreta
rul general al partidului au găsit 
un larg ecou în rînd urile muncito
rilor, inginerilor și tehnicieniloi, 
care și-au exprimat hotărîrea de 
a răspunde prin fapte, prin noi 
realizări, grijii partidului și sta
tului pentru condițiile de muncă 
și viață create. Alături de întregul 
nostru popor, ei s-au angajat să 
traducă în viață sarcinile trasate 
de partid pentru înflorirea conti
nuă a patriei noastre, aflată. în pro
cesul construcției societății socialis
te multilateral dezvoltate.

N. Popescu-BOGDĂNEȘTI 
Mircea S. IONESCU

Foto : Radu Cristescu

legea cere ordine, 
răspundere și eficacitate 
in administrarea fondului 

de salarii
PE MARGINEA LEGILOR ADOPTATE RECENT 

DE MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

In mod concret, politica partidului 
și statului nostru de ridicare per
manentă a nivelului de trai mate
rial și cultural al oamenilor muncii, 
în strictă concordanță cu creșterea 
producției și productivității muncii 
și cu sporirea venitului național, își 
găsește aplicare în stabilirea prin 
plan a fondurilor pentru remunera
rea muncii, inclusiv a celor necesare 
pentru majorarea retribuției tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii. 
Așa cum este și firesc, pe măsura 
înaintării pe drumul făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. ridicării potențialului economical 
țării, fondurile destinate remuneră
rii muncii cresc în mod simțitor, po
trivit sporirii numărului de locuri de 
muncă atît în sectorul economic, cît 
și în cel sociăl-cultural, majorărilor 
de .salarii aprobate succesiv de con
ducerea de partid și de stat.

Cunoscut fiind faptul că sumele din 
care se pot’ plăti salariile sînt deter
minate; în ultimă instanță, de pu
terea economiei noastre, de eficiența 
activității economice, pentru ca prin
cipiul retribuției după muncă, al echi
tății în formarea veniturilor diferi
telor categorii de salariați să nu fie 
știrbit în nici o unitate socialistă, 
este deosebit de important să se ma
nifeste o preocupare susținută, tot 
mai accentuată, pentru gospodărirea 
rațională a fondului de salarii și în
tărirea disciplinei în respectarea re
glementărilor în acest domeniu. Iată 
de ce a devenit necesar ca o astfel 
de problemă să fie supusă dezbate
rii forului legislativ suprem al țării 
și reglementată pe bază de lege. Ca 
urmare, în recenta sesiune a Marii 
Adunări Naționale a fost adoptată 
Legea privind unele măsuri pentru 
îmbunătățirea utilizării fondului de 
salarii planificat pentru unitățile so
cialiste de stat. Să ne oprim la cîte
va aspecte mai importante ale aces
tui nou act normativ.

O primă caracteristică a legii, care 
consider că trebuie subliniată, este 
aceea că răspunderea pentru gospo
dărirea rațională a tuturor fonduri
lor destinate remunerării muncii 
revine direct conducătorilor orga
nizațiilor socialiste. Este bine să 
se rețină faptul că răspunderea aces
tor Cadre de conducere trebuie să se 
resimtă atît în procesul dimensionă
rii fondului de salarii — în sensul că 
acesta trebuie stabilit în strictă con
cordanță cu sarcinile cantitative și 
calitative prevăzute prin planurile 
economice ale unităților, ceea ce eli
mină din capul locului posibilitatea 
apariției unor situații în care se so
licită fonduri peste necesar — cît și 
în perioada executării planului cînd,. 
prin efectuarea exigentă a contro
lului financiar preventiv .și prin mă
suri de utilizare economicoasă a "fon
dului'de salarii, pot fi prevenite aba
terile de la lege, consumarea unor 
fonduri de salarii care să nu cores
pundă necesităților reale ale unități
lor.

Nu de puține ori, organele de con
trol financîar-bancar au constatat 
nerespectarea legislației, atît în sta
bilirea salariilor tarifare, în promo
varea în funcții și în acordarea unor 

■ gradații, cît și în ce privește plata 
unor sporuri, indemnizații sau altor 
drepturi, anomalii care s-au produs 
cu girul semnăturii unor cadre de 
conducere din întreprinderi sau 
instituții. Implicațiile unor asemenea 
încălcări ale prevederilor normative 
nu sînt greu de înțeles. Așa, de pil
dă, consumul nejustificat al fondului 
de salarii planificat poate genera e- 
fecte negative in desfășurarea- circu
lației bănești ce nu pot fi contracarate 
decît cu eforturi suplimentare din 
partea altor unități. în alte cazuri pot 
fi afectate, într-o măsură mai mare 
sau mai mică,, acțiunile organizate 
pentru promovarea angajaților care 
au adus o contribuție deosebită la 
realizarea sarcinilor de plan ale uni
tății respective. De aceea, precizînd 
cine și cum răspunde de încălcarea 
legalității, noua reglementare creează 
premise mai ferme pentru gospodări
rea rațională a fondului de salarii.

Intre principiile noii reglementări 
reține atenția cel referitor la faptul 
că economiile ce rezultă în timpul 
executării planului de muncă și sala
rii aprobat pentru personalul tehnic, 
economic, de altă specialitate și ad
ministrativ se utilizează în mod or
ganizat, în raport cu cerințele impu
se de dezvoltarea ramurilor econo
miei naționale în cursul anului, prin 
concentrarea lor în rezerva planului 
și a bugetului de stat. Intră sub inci
dența acestor prevederi economiile 
ce apar în cazul anumitor concedii 
(de incapacitate, maternitate și a ce
lor fără plată), al detașărilor, al ab
sențelor, al posturilor vacante, al di
minuărilor definitive de salarii apli
cate ca urmare a nerealizării sarci
nilor, precum și al diferențelor de 
salarii (inclusiv sporul de vechime și 
indemnizațiile de conducere) rezultate 
din înlocuirea unor angajați care au 
beneficiat de astfel de drepturi la un' 
nivel superior. De exemplu, dacă in 
locul unui angajat care a fost. înca
drat la gradația a 6-a, avînd un spor 
de vechime de 10 la sută și care s-a 
pensionat, a fost încadrat un anga
jat venit prin transfer, la gradația a 
2-a. cu un spor de vechime de 5 la 
sută, diferența se consideră economie, 
care se mobilizează la rezerva de 
plan și a bugetului de stat. Evident,

Lucrări de irigații
Țăranii cooperatori din Hore

zu Poenari, Valea Stanciuiui, 
Caraula, Glod și Sadova, jude
țul Dolj, au executat cu torțe 
locale lucrări de irigații pe 430 
ha. Lucrări similare se află in 
plin proces de desfășurare și în 
localitățile Radovan, Mihăița și 
Preajba, unde se amenajează 
pentru irigații 453 ha, precum și 
în alte unități agricole situate 
in zona terenurilor nisipoase din 
lunca Dunării. 

nu ar fi eficient ca aceste diferențe 
să rămînă la dispoziția întreprinde
rilor, cu atît mai mult cu cît ele nu 
sînt rezultatul eforturilor unităților 
respective ; este mult mai potrivit ca 
aceste economii să fie centralizate, 
pentru a putea fi utilizate .corespun
zător necesităților economiei națio
nale.

Este cît se poate de clar că reali
zarea prevederilor legii privind mo
bilizarea unor asemenea economii din 
fondul de salarii planificat persona
lului tehnic, economic, de altă spe
cialitate și administrativ, presupune 
o dimensionare foarte exactă a fon
dului de salarii la nivelul fiecărei 
unități, încă din faza de elaborare a 
lucrărilor planului de muncă și 
salarii, astfel ineît- să se cunoască 
destinația tuturor fondurilor, pornin- 
du-se de la încadrările reale (sala
riu tarifar, spor de vechime, Indem
nizații de conducere) ale angajați
lor la începutul perioadei de plan. 
De asemenea, fondurile pentru pro
movări in funcții și gradații și pen
tru majorarea unor indemnizații de 
conducere — în condițiile legisla
ției în vigoare — vor trebui să re
prezinte diferența între fondul de sa
larii calculat pe baza situației reale 
din unitate și fondul total planificat 
pentru această categorie de angajați, 
deoarece, așa cum se prevede in art. 
4 din lege, economiile menționate nu 
pot fi folosite pentru promovări sau 
pentru majorarea indemnizațiilor de 
conducere. Presupunind astfel că fon
dul de salarii tarifar la nivelul uni
tății, potrivit încadrărilor reale la în
ceputul lunii, totalizează 1 000 000 lei 
lunar, sporul de vechime 50 000 lei, 
indemnizațiile de conducere 5 000 lei, 
iar fondul pentru posturile vacante 
30 000 lei, rezultă că unitatea (în ipo
teza că nu mai are de plată alte drep
turi certe, cunoscute cu anticipație) 
va trebui să se încadreze într-un 
fond de salarii planificat lunar de 
1 085 000 lei.. Fondul pentru promo
vări în funcții și gradații și pentru 
eventuala majorare a unor in
demnizații de conducere, în con- 

. dițiile legislației în vigoare, ur
mează a se asigura din diferența în
tre fondul total de salarii planificat 
pentru personalul tehnic, economic, 
de altă specialitate și administrativ 
pe luna 'respectivă și fondul de sa
larii planificat de 1 085 000 lei. In a- 
cest exemplu, prevederile art. 3 din 
Legea privind unele măsuri referi
toare la îmbunătățirea utilizării fon- 

. dului de salarii planificat pentru uni
tățile socialiste de stat vor acționa, 
deci, asupra economiilor ce rezultă 
(din concedii, posturi vacante și ce
lelalte cazuri prevăzute la art. 2) la 
fondul de salarii de 1 085 000 lei.

Desigur, în cursul perioadei de 
plan pot apărea unele situații care nu 
au putut fi prevăzute. Pentru ase
menea cazuri, legea recent adoptată 
de Marea Adunare Națională dă so
luția necesară, respectiv admite pla
ta din economii (în exemplul nostru, 
din economiile ce se realizează la. 
fondul de 1 085 000 lei). In această ca
tegorie de plăți admise din economii 
se încadrează : diferențele, de spor de 
ve'chime și de salarii determinate de 
modificările intervenite în structura 
personalului sau ca urmare a prezen
tării unor acte pentru dovedirea 
vechimii (de pildă, în locul unui ax--" 
gajat plecat din unitate, care 
încadrat la gradația a 2-a cu t 
de vechime de .5 la sută, si 
dreazâ un angajat venit prin 
fer, care are dreptul Ia gra 
4-a cu un spor de vechime < 
sută ; diferența cuvenită într 
dația a 2-a și a 4-a și cea r 
la sporul de vechime vor 1 
plătite în cursul trimestrului 
tiv din economii) ; orele st 
tare efectuate în condițiile le 
tru realizarea unor sarcini 
tervenite în perioada de pis 
ror efectuare nu a fost avut 
dere la stabilirea inițială a 
de salarii planificat ; difere; 
salarii cuvenite personalului 
rat în acord sau proportions 
lizarea sarcinilor de plan (c 
zul proiectanților, de e: 
drepturile pentru înlocuiri t 
(de exemplu, cazul celor ai 
condițiile legislației în vigo: 
cui celor bolnavi sau' ai 
aflate în concediu de mat 
celor care suplinesc în >• 
premiile acordate pen 
de materiale și forță 
drepturile de preaviz 
pentru care, prin acte 
prevăzută în mod ex 
tea plății din economii

Prevederile Legii „rrv 
măsuri pentru îmbunătățir 
rii fondului de salarii plani 
tru unitățile socialiste de e 
pund nevoii de a face ordine 
sens, preocupării neabătute 
asigurarea unei legislații 
toate compartimentele vieți 
mice și sociale. Aplicarea co 
tă a normelor pe care le s 
va trebui să stea în atenția 
unităților, organelor de mun 
larii, financiare și, îndeosebi, 
nelor de ' control f:nanciar-l 
care au datoria să nu tolerez 
abatere de la legalitate în go 
rea fondului de salarii.

Ion TULPAN
adjunct al ministrului fir

In cursul acestui an, in ju> 
Dolj urmează să se amen 
pentru irigații 1 680 ha în i 
me locale. Totodată, vor fi 

■în exploatare parțial sisl 
Sadov.a—Corabia. care se : 
zează din fonduri de sta 
acest fel, la sfirșitui anului 
suprafața amenajată pentr' 
gații în județul Dolj va f 
za mai mult de 100 000 ha, 
o treime dintre ele fiind 
zate în sisteme locale.
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în cadrul dezbaterii noas
tre consacrate analizei ac
tivității cultural-educative 
de masă și raporturilor sale 
cu actualitatea ne propu
nem de această dată o in
vestigație ’ într-un alt sec
tor important al acestui do
meniu. Este vorba de clu
burile muncitorești, insti
tuții. culturale care — 
funcționînd în incinta uni
tăților industriale sau in a- 
propierea acestora — au 
ca menire fundamentală ■ 
organizarea unui ansamblu 
de manifestări culturale a- 
dresate nemijlocit maselor 
de salariați din întreprin
derea respectivă. Ancheta 
a debutat sub semnul unei 
afirmații care- a revenit ca 
un leit motiv la mai mulți 
directori de cluburi munci
torești.

— Orice am face noi, 
ne-au declarat unii dintre 
ei, nu putem atrage rpasele 
de muncitori la club, pen
tru că marea concurență a 
televizorului este de neîn
vins.

Este o concepție accepta
bilă 1 Sînt premisele ei 
reale sau doar o încercare 
de scuză care nu convinge 
pe nimeni ? Oricît de inte
resante ar fi emisiunile 
micului ecran, niciodată ele 
nu vor putea înlocui di
versele acțiuni concrete or
ganizate la clubul între
prinderii, inspirate din do
rințele și preocupările mun
citorilor, sugerate de ei și 
avind menirea de a contri
bui, prin modalități speci
fice, la educația comunistă 
a maselor. Aceste acțiuni, la 
care salariații nu ar trebui 
să fie simpli participant, ci 
înșiși coautori, nu pot fi ni
ciodată concurate de tele
viziune, Fatalismul organi
zatoric al unor directori de 
cluburi este infirmat, în 
primul rînd, de experiența 
bogată, revelatoare, a celor 
care au înțeles cum trebuie 
concepută o asemenea acti
vitate și au acționat în 
consecință.

Unul dintre aceștia este 
și Ion Bălcinoiu, directo
rul clubului constructorilor 
„23 August" din Ploiești. 
Felul cum este organizată 
aici activitatea instituției 
culturale, ecoul larg pe care 
l-a găsit în rîndul publicu
lui căruia i se adresează, 
demonstrează inconsistența 

. „teoriei" amintite. , La clu
bul constructorilor o discu
ție despre absența publicu
lui se dovedește de la bun 
început neavenită, pentru 
că sala din centrul muni
cipiului — ca și cele de la 
Brazi, Valea Călugărească 
— este de-a dreptul asal
tată zi de zi. Explicația ? 
Pentru că ceea ce clubul 
inițiază este interesant, e- 
ducativ, plăcut..

— Cum ați reușit să atra- 
jeți atîția oameni la acti- 

■n ta tea clubului ? — l-am 
întrebat pe director.

— Sondînd în primul rînd 
dorința lor de cunoaștere, 
de Instruire, de distracție. 
Am pornit de la ideea că 
'■ot ce e prezentat într-o 
formă interesantă, plăcută 
nu poate să nu aibă suc
ces. Am renunțat să operăm 
cu mijloace vechi și oare
cum compromise. Este vor
ba, în primul rînd, de con
ferințe plicticoase — lecturi 
de. texte plate, care s-au 
dovedit excelente somni
fere. Ne-am ales bine con
ferențiarii — oameni care 
știu să capteze auditoriul ; 
am selectat cu grijă te
mele am căutat noi mij
loace de expunere : filme, 
panoiri. diafilme, magne-

tofonul, radioul. La club, 
dacă nu ai inițiativă, fante
zie, îndrăzneală 
rea inedită a 
subiecte, nu ai

Interlocutorul 
pus punctul pe 
așezăminte . culturale 
și toate celelalte, indiferent 
de forul care le tutelează 
— ■ există cu adevărat (nu 
scriptic, nu formal, nu doar 
pentru a mai bifa un punct 
pe un plan de activitate) 
numai atunci cînd devin o 
prezență vie în conștiința 
maselor, cînd sînt capabile 
să determine 
convingerile 
frecventează, 
ceasta este unica unitate 
măsură cu care poate fi 
preciată activitatea atît_
diversă ca gen a instituții
lor culturale. O unitate de

în aborda- 
di feritelor 

nici public, 
nostru a 

„i“. Aceste 
ca

conștiința
mutații 

celor care
De fapt.

în 
le 
a- 
de 
a- 
de

ril direcți ai manifestărilor 
culturale de la club : mun
citorii uzinei sus-citate. Iată 
pe scurt transcrise opiniile 
unora dintre ei :

FLOREA ANTONIE, 
maistru principal la secto
rul montaj ; „Muncitorul 
nu vine la club să-și piar
dă timpul, ci să invețe ceva, ’ 
să participe la o manifes
tare plăcută, să se destin
dă. Or, în afară de citeva 
mese de șah, amplasate în
tr-o încăpere nu tocmai 
ospitalieră, aici nu prea are 
ce găsi. Sala de jos, de cele 
mai multe ori, este ocupată 
cu ședințe. Și atunci pe 
bună dreptate te întrebi : 
de ce să vii la club ?“.

VALERIU GROZA, plar 
nificator la secția meca
nică': „Tn afară de faptul 
că există o sărăcie în qe

„PLANURILE

FANTOMĂ"

nu dau vitalitate
activității clubului

măsură care, pusă în apli
care, demonstrează incon
sistenta existență a unor 
cluburi muncitorești.

...Clubul uzinei „1 Mai“- 
Ploiești, instituție ce nu
mără aproape 10 000 de sa- 
lariați. Aici, într-o seară de 
decembrie, nu am întîlnit 
aproape pe nimeni. Doar 
cițiva copii își făceau lec
ția de balet în acordul mo
noton al pianului. încolo, 
nimic. Directorul, Paul Ni- 
colescu, ne-a întîmpinat cu 
scuza : „Astăzi era progra
mat un spectacol al brigăzii 
artistice de agitație de la' 
secția remorci, dar... s-a a- 
minat pentru că ne-am gîn- 
dit să schimbăm textul".

Am consultat împreună, 
la club, într-o liniște depli
nă, programul de activitate 
al lunii decembrie. Și am 
găsit explicația „liniștei" 
de aici ; în multe, zile 
erau prevăzute „conferin- ■ 
țele somnifer" de care a- 
minteam anterior. Chiar și 
mult apreciatul concurs 
„Cine știe cîștigă", o formă 
atractivă și bine primită de 
public, a fost înecat 
formalism, bagatelizată, 
jungîndu-se pînă acolo 
cit un simplu instructaj 

.. membrii comisiilor obștești 
’ a fost prezentat sub haina 

popularului concurs. Lipsa 
de orientare în alegerea 
unei tematici interesante, a 
fanteziei, a ' ingeniozității 
de a fi prezentată actuali
tatea a făcut din clubul 
uzinei „l Mai" o instituție 
ocolită de oameni.

La Craiova ne-am oprit 
la clubul uzinei de mașini 
agricole „7 Noiembrie". Re- 
mareînd aceeași liniște ne
firească a unor săli ce ar fi 
trebuit să vuiască de lume, 
am căutat de această dată 
ca explicațiile să le aflăm 
nu atît de la organizatori, 
cit mai ales de la beneficia-

în
a- 

în-
cu

privește varietatea mani
festărilor organizate La 
club, chiar și cele care se 
prezintă nu sînt originale, 
nu sînt legate de viață și 
activitatea din secții, nu cu
prind aspecte care să-i pre
ocupe pe muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii uzinei. 
Programele nu au la bâză 
investigații în rîndul munci
torilor în general și al ti
neretului in special".

, Am consultat programul 
manifestărilor inițiate și 
modul cum au fost ele reali
zate. Pe luna decembrie 
erau cuprinse opt acțiuni. 
Din cele 3 prevăzute în pri
ma decadă a avut loc numai 
o expunere la care au par
ticipat 70 de persoane. Deci 
din 30 de zile numai 8 erau 
ocupate cu manifestări la 
care puteau participa sa- 
lariații uzinei.

Directorul clubului, Con
stantin Anghel, susține 
că doar sîmbăta, dumi
nica și lunea nu au loc 
activități, iar in restul săp- 
tămînii sînt zile „pline" și 
„foarte pline". Să „tradu
cem" aceste afirmații : prin 
zile „pline" și „foarte pli
ne" directorul clubului în
țelege acele zile în care co
piii și tinerii din întreg ora
șul primesc contra cost 
.lecții de acordeon, pian, chi
tară, dans, cunoștințe teh
nice de radio și televiziune 
etc, cînd au loc repetiții ale 
formațiilor artistice, ale ta
rafului clubului (în care 
jumătate sînt lăutari profe
sioniști plătiți). Dacă adău
găm și faptul că intre 1 și 
1Q decembrie în sălile clu
bului au avut loc 16 ședințe 
sindicale, de producție sau 
alte’ ședințe ale unor secții 
din uzină, putem spune că, 
intr-adevăr, în accepția dată 
de interlocutorul nostru, la 
clubul

nei „7 Noiembrie" sînt zile 
„foarte pline".

Evident că in aceste con
diții nu se mai pot desfă
șura și activități cultural- 
educative instructive, atrac
tive.

La plenara Comitetului 
Central al partidului din 
noiembrie 1971, consacrată 
analizei activității poli- 
tico-ideologice și cultu
ral-educative, a fost pu
ternic subliniată însemnă
tatea activității cluburilor 
muncitorești, rolul lor pri
vind educația socialistă a 
muncitorilor. S-a precizat 
atunci că organele de partid 
au sarcina să exercite în
drumarea și controlul, să 
aprobe programul, să asi
gure realizarea lui. Cum a 
fost respectată această in
dicație în.întreprinderile vi
zitate. La uzina „7 Noiem
brie", la începutul trimes
trului IV, comitetul de par
tid a întocmit un plan de 
măsuri în care erau prevă
zute sarcini precise în acest 
sens. Ce s-a întîmplat cu 
acesta ?

Secretarul comitetului de 
partid pe uzină, ing. Ion 
Stănculete, deși nu este 
mulțumit de activitatea clu
bului, nu a urmărit să vadă 
cum se înfăptuiește planul 
de măsuri; Și la uzinele 
„1 Mai" din Ploiești am 
putut constata același slab 
interes manifestat de con
ducere, de comitetul sindi
catului față de. activitatea 
cultural-educativă. „Ajuto
rul sindicatului, ne spune 
directorul clubului, este 
doar financiar. în ceea ce 
privește conducerea uzinei, 
nu am primit nici măcar 
o vizită de curtoazie".

.Președintele comitetului 
sindicatului, Mihail Bădu- 
lescu, afirmă, la rîndul său : 
„Pînă in prezent nu am fă
cut prea mult, dar sperăm 
să facem de acum înainte, 
deși speranțe. mari 
întrevăd".

— De -e ?
— Fondurile sînt 

mici...
A fost nevoie de 

patru cuvinte ca să înțele
gem cum este privit spriji
nul ce • • • 
clubului : 
nanciar. 
este evident că în pers
pectiva rolului 
vine clubului 
spirituală a uzinei, este ne
cesar ca ajutorul acordat să 
fie unul politic, organizato
ric, metodic, în vederea în
tocmirii programelor, a rea
lizării unor acțiuni cu pu
ternic ecou în conștiința 
participanților, al căror nu
măr se cere să fie mereu 
sporit.

La sfîrșjtul acestor însem
nări — o singură conclu
zie. Răspunderea nemijlo
cită pentru aspectele critice 
constatate o poartă organi
zațiile de partid din între
prinderi, cele care aveau 
sarcina să îndrume în per
manență activitatea clubu
lui, să mobilizeze toți fac
torii in desfășurarea unor 
acțiuni eficiente care să a- 
tragă masa mare de munci
tori ai uzinei, să contribuie 
Ia crearea unui climat spi
ritual pe măsura exigen
țelor formulate de aceștia. 
Clubul muncitoresc — o in
stituție cu un accentuat pro
fil politic, iată o cerință 
formulată cu claritate că
reia trebuie să i se răs
pundă neîntîrziat cu fapte.

nu se

mai
aceste

trebuie acordat 
doar sprijin, fi- 

Și aceasta cînd
ce-i re- 

în viața

muncitoresc al uzi-

Constantin CĂPRARU 
Nistor TUICU
Radu
CONSTANTINESCU

IN ANUL 1972

Prezențe cultural-artistice

românești peste hotare
Calendarul pe anul 1972 al manifes

tărilor culturale și artistice organi
zate de țara noastră in străinătate 
se anunță încă din primele luni deo
sebit de bogat. Iată citeva prezențe 
românești peste hotare programate 
la începutul anului : Capitala Po
loniei va găzdui, începînd de la 14 
ianuarie, o expoziție de artă plastică 
românească reprezentativă,. care va 
cuprinde lucrări de valoare semnate 
de Luchian, Petrașcu, Pallady, pre
cum și de unii pictori contemporani 
talentați. La Praga, Brno și Bratisla
va, în cadrul „Zilelor filmului româ
nesc", vor fi prezentate filmele „Fa
cerea lumii", „Așteptarea", „Zestrea 
domniței Ralu", iar pe ecranul cine
matecii din Atena vor rula citeva 
cunoscute pelicule ale cinematografiei 
noastre, printre care : „Dacii", „Pă
durea spinzuraților", „Moara cu no
roc" și scurt-metraje. Școala româ
nească de muzică va fi reprezentată 
în sălile de concert și de operă din 
străinătate de cântăreții Ludovic 
Spiess, la Viena șl Miinchen, Octav 
•Enigărescu la Toulouse, David Oha- 
nesian la Hamburg, Ionel Pantea Ia 
Lyon și Klangenfurt (Austria), iar 
dirijorii Mihai Brediceanu și Emil 
Șimon la Monte Carlo și respectiv 
Calgary (Canada).

La rîndul său, România va găzdui, 
în aceeași perioadă, numeroase ma
nifestări, în cadrul relațiilor sale cul-

străinătatea. în Capitală va 
la 10 ianuarie o gală a fil-

Pe cînd un

turale cu 
avea loc 
mului cubanez, publicul bucureștean 
avind ocazia să vizioneze „Odiseea 
generalului J6se“, un film reprezen
tativ al tinerei cinematografii din 
țara prietenă, iar la 14 ianuarie, la 
sala Ateneului, se va deschide o inte
resantă expoziție de artizanat cu lu
crări ale meșterilor din Cuba. Este 
programată, de asemenea, o amplă 
manifestare artistică intitulată „Zile
le Varșoviei", în cadrul căreia vor fi 
prezentate pe scenele bucureștene 
mai multe piese din repertoriul cu
noscutului teatru „Ateneum" din 
Varșovia, Capitala Poloniei va fi o- 
glindită și printr-o interesantă Expo
ziție plastică — „Varșovia în pictura • 
contemporană" și o expoziție de foto
grafii — „Varșovia, — peisajul și ar
hitectura". în cadrul aceleiași mani
festări va avea loc și o gală a filmu
lui polonez. Totodată, cinemateca 
bucureșteană va găzdui o retrospec
tivă a filmului bulgar, prezentînd 
mai multe creații ale cineaștilor din 
țara vecină. în zilele de 7 și 8 ianua
rie, violonistul francez ~~ 
quier va concerta în 
preună cu orchestra 
„George Enescu", în timp ce dirijorul 
italian Carlo Zecchi va conduce or
chestra Radioteleviziunii Române.

Răgis Pas- 
Capitală. im- 
Filarmonicii

(Agerpres)

REPERTORIU
PERMANENT
al teatrelor:
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cratom am agricultura. J
17.30 Emisiune in limba maghiară.. »
18.30 La volan — emisiune pentru

L* 
A

Ii î

I V
ț

t V
PROGRAMUL I

15,30 Matineu de vacanță : Desene 
animate pentru copii * „Va
canța lui Bonlfaclu".

16,00—17,00 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură.

conducătorii auto. 
Confruntări.
Pentru sănătatea dv. Amlg- 
dalltele acute și consecințele 
lor. Invitatul emisiunii : dr. 
Mircea Angelescu. Prezintă 
dr. Radu Dop.
1001 de seri : „Circul".

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tinerii despre ei înșiși.
20,40 Pagini de umor. „Comici 

tlți ai ecranului și.

18,50
19,10

19,20

ves- 
iubirea 

lor" a Fatty polițist — cu 
Roscoe Arbuckle a Billy Be
van șerif — cu Billy Bevan. 
Regia : Mack Seriett a Lu- 
plno pompier — cu Luplno 
Lane a Zigotto agent secret 
— cu Larry Semon a Stan, 
Sherlock Holmes — cu Lau
rel Stan a El, căpitan de 
pompier! — cu Harold Lloyd 
« Luplno cow-boy — cu Lu- 
pino Lane.

21.30 Mai aveți o întrebare ? 
„Există viață pe alte plane
te Prezintă Ion Petru. Re
dactor : Tereza Budura.

22,20 Selecțiuni din Gala UNICEF.
22.30 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20.00 Concert simfonic. Festivalul 
Haydn. Partea a II-a a con
certului susținut* la pupitrul 
Orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii Române de dirijo
rul Antonio de Almeida. In 
program : Simfonia nr. 101 în 
re major ,,Ceasornicul" : 
Simfonia nr. 104 în re major 
..Cimpoiul".

21,00 Buletin de știri.
21,05 Viata economică a Capitalei. 
2.1,25 Film serial : Patru tanchiști 

și un cîine" (VIII).

i Giurgiu, tovarășul 
Profeanu, profesor 

:ofie la Liceul nr. 2, 
s redacției o amplă 
e în care relatează, 
altele : „în cadrul 
nostru am orgaiii- 
cabinet de științe 
D asemenea acțiu- 
lu-se in vedere că 
nem de nici un tel 
"ienta in această 

ne-a pus' în față 
'lvare două proble- 
ipale : Ce este 
de științe sociale 

e organizează el? 
tonalitate are ca- 
e științe sociale 
blul procesului de 
t din școală ? In 
ru modalitatea de 
e a acestor pro- 
■ auzit mai multe 

sonal, am con- 
aceste cabinete 

cesare pentru 
ătre elevi a 

științifice, 
e, despre 
i societate".

. și organiza
telor de științe 

. licee 
uie la ______

dării acestor dis- 
.a sporirea pon- ■ 
aportului lor la 
comunistă a ele- 
au pus realmente 
■adrelor didactice 
îlitate cerința u- 
rări precise, exac- 
îlui și modalități- 
lucru cu elevii in 
âru nou.
. trimestru al anu- 
nvățămint in curs 

nrezența în acti- 
Or a celor din- 

„„tJe științe so- 
.ranțe'jul bucureș-.

■ Bălcescu", 
imele unități 
i-a amenajat

, tabinet, func- 
țiv-educativă. 
concret de 

i și-au aflat 
dețul din faza de 
ajeze ibinetului de 
siste- Elevii din 
date iu fost an- 

■.etnul cipe direct 
reali- graficelor, 
t. î? rialului i- 
1972^'lar într-un 

u irir-șt. Rezulta- 
;otali- e economie 
circa Ufie. de is- 
reali- ț 0 aplica- 

ă directă.
' ‘netului s-a 

" "“siderabil.

— Să dau un singur e- 
xemplu — spune prof. 
Luiza Răican, director ad
junct al liceului. împreu
nă cu elevii ne-am pro
pus să elaborăm două or
ganigrame — structura or
ganizatorică a P.C.R. și or
ganele puterii de stat. Pen
tru aceasta a fost nevoie 
de un studiu atent al pro
blemelor respective, clari
ficarea cu exactitate a u- 
nor noțiuni și înțelegerea 
lor temeinică. într-un fel

cercetarea științifică dinde 
domeniile respective. Astfel 
că fiecare promoție de 
elevi va avea de lucru la 
împrospătarea și Îmbogă
țirea cabinetului de știin
țe sociale, în continuă con
cordanță cu realitatea so- 
cial-istorică. Ceea ce în
seamnă că, de la bun în
ceput, excludem condiția 
de muzeu a acestui cabi
net, ideea pavoazării sau 
înzestrării lui cu exponate 
general-valabile, și îi con-

de istorie, semna- 
rhai ales absența 
a antologiilor de 

portretelor, a dia- 
de

tru cele 
Iindu-se 
hărților, 
texte, a 
pozitivelor și benzilor 
magnetofon etc. O soluție 
pentru remedierea acestei 
stări de lucruri pe care in
tenționăm să o adoptăm 
este antrenarea colectivului 
profesorilor de specialitate 
la elaborarea unor aseme
nea materiale, în cadrul 
unei, aș zice, activități de 
cercetare științifică, de

O INIȚIATIVĂ VALOROASĂ

Cabinetele de științe
organ iza-

— menite 
perfecțio-

asemănător s-a procedat și 
cu prilejul pregătirii di
feritelor grafice și plan
șe vizind dezvoltarea eco
nomică a țării noastre, 
ponderea diferitelor ra
muri ale economiei în a- 
cest cadru, sau ilustrarea 
unor probleme de filozo
fie. N-au lipsit discu
țiile vii, schimbul de 
păreri, iar in final, și cu 
ajutorul nostru, al profe
sorilor, s-a conturat un 
punct de vedere exact, 
științific, iar 
însușit profund 
respective.

— Dar, o dată 
punct" cabinetul, 
participare a elevilor nu va 
rămîne fără obiect 1

— Nicidecum ! • în. fie
care an, uneori chiar de 
la un trimestru la altul, 
vor trebui împrospătate 
unele dintre aceste mate
riale demonstrative cu da
tele noi furnizate de dez- 

■ voltarea economică și so
cială a țării noastre, a lu
mii contemporane, cu da
tele noi puse la dispoziție

s-a conturat 
: vedere

elevii și-au 
noțiunile

„pus la 
această

ferim rolul de cadru activ 
de lucru cu elevii 
studierea științelor sociale 
din programul de ' 
mint, pentru dezbaterile de 
la cercurile de 
tru consultații, 
zate in strictă 
actualitatea.

La liceul 
Sahia" din București 
consemnat preocuparea co
lectivului de profesori de 
specialitate pentru alcătui
rea unui fond documentar 
bogat — cărți, broșuri, dia
pozitive etc. — de folos ca
drelor didactice în pregă
tirea lecțiilor și elevilor in 
studiul lor. „Ne lovim insă 
de reale dificultăți — a- 
firmă prof. Dumitru Giu- 
rea, directorul 
Este destul de 
mărul lucrărilor 
politico-sociale 
tinerilor de această vîrstă. 
al filmelor documentare 
care să poată fi utilizate 
la lecții. In general, sorti
mentul materialelor didac
tice este sărac, atît pentru 
lecțiile de filozofie și. eco
nomie politică, cit și pen-

pentru

învățâ-

profil, pen- 
toate reali- 
legătură cu

„Alexandru
am

liceului, 
redus nu- 
pe teme 
destinate

perfecționare a pregătirii 
profesionale.

De altfel, după cum am 
fost informați, la direcția 
generală de resort din Mi
nisterul Educației și învăță- 
mîntului au fost alcătuite 

.colective care să stabileas
că necesarul de materiale 
didactice 
remul de 
tului de 
condițiile 
sortiment 
semenea, 
competente lucrează la al
cătuirea unor scheme, gra
fice pentru uzul tuturor 
școlilor, a unor seturi de 
diapozitive pe discipline, 
precum și la alcătuirea al
tor materiale didactice ne
cesare ■ predării cunoștințe
lor. Rămîne ca activitatea 
acestor colective să se con
cretizeze cit mai grabnic, în 
folosul școlilor și al cadre
lor didactice.

Cabinetul de științe so
ciale, privit ca un cadrtș de 
lucru al profesorului și in 
afara, orelor de clasă pro- 
priu-zise. a fost susținut și 
de autorul scrisorii din

și intuitive, ba- 
dotare a cabine- 
științe sociale, 
realizării unui 

mai bogat ; de a- 
cadre didactice

Giurgiu, de care aminteam 
la început. Astfel, prof. N. 
Profeanu menționa :

— Am conferit cabinetu
lui de științe sociale un rol 
important în întreaga acti
vitate educativă din școa
lă, desfășurată sub în
drumarea organizației de 
partid, în scopul îndepli
nirii sarcinilor politice tra
sate de partid școlii și ca
drelor didactice pentru for
marea profilului moral-po
litic al elevilor. Deci nu ca 
un spațiu oarecare, in care 
se predau strict doar lecții
le la disciplinele respective 
sau un depozit de expo
nate, vizitabil doar din 
cind în cînd. Am ’alcătuit 
și un plan de activități 
concrete, la îndeplinirea 
căruia sînt antrenați nu
meroși profesori ai școlii.

Desigur, așa cum subli
niau și interlocutorii noș
tri, prezența unui cabinet 
— chiar și excepțional a- 
menajat. și dotat — nu re
zolvă de la sine 'perfecțio
narea predării științelor 
sociale în liceu, sporirea 
gradului de accesibilitate a 
cunoștințelor predate, le
garea lor mai strinsă de 
viață. Tot astfel, nu se 
poate concepe în organiza
rea cabinetelor de științe 
sociale — acțiune în care 
sînt angrenate in prezent 
majoritatea liceelor din 
țară — o „rețetă" unică ; 
experiențele conturate la o 
școală sau alta pot fi, la 
rîndul lor, discutabile și 
perfectibile. O asemenea 
soluție unică nici n-ar fi 
recomandabilă, ținînd sea
ma de condițiile specifice 
în care-și desfășoară acti
vitatea fiecare școală în 
parte, de gradul de dotare, 
de posibilitățile de infor
mare și documentare exis
tente pe plan local, de ca
drele specializate de 
dispune, tn funcție de ase
menea condiții, acolo unde 
există posibilități, se pot or
ganiza, de la început, ca
binete separate pentru e- 
conomie politică, fi'ozofie 
sau istorie. Tn realizarea 
lor, competență, pasiunea, 
inițiativa profesorului sînt 
o chezășie — așa cum. s-a 
dovedit și din experiența 
liceelor citate — a amena
jării unor cabinete de 6 
reală utilitate in pre
gătirea politică a elevilor.

care
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cinema
«. Love Story : PATRIA — 9; 12; 
15, 18; 21. LUCEAFĂRUL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, CAPITOL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21, 
FESTIVAL — 8,30; 10,45; 13; 16,45.
• Livada din stepă : FESTIVAL 
19; 21.
• B. D. la munte și la mare : 
VICTORIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20.45, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 16. 18,30; 20,45, EXCELSIOR
— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,30; 20,45.
• Cea mai frumoasă soție : SCA
LA — 9; 11,15; 13,30; 16;. 18,30; 21, 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21, FAVORIT - 9,30; 12; 
15,30; 18; 20,30.
• Program de desene animate — 
8: 10, Palatul de cleștar — 11,30;
13.30, Hugo și Josefina — 16; 18,15, 
Acoperișul — 20,30 : DOINA.
• Un ciutec străbate lumea : CEN
TRAL — 9,13; 11,30: 13,45; 16; 18.15;
20.30.
• Lumea comică a lui Harold 
Lloyd — 9—18.30 in continuare. 
Program de documentare roma
nești - 20,15 : TIMPURI NOI.
• Vasul fantomă — 10; 12; 14,15, 
Pentru totdeauna și o zi — 16.30; 
18.45, Kozara — 21 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Decolarea : ARTA — 15,30; 18; 
20.15, DRUMUL SĂRII — 15,30; 
17.45; 20.
• Waterloo : GLORIA — 9.30;
12.30; 16; 19,15, TOMIS — 9,30;
12,30: 16; 19,30.
• Nu te întoarce : LUMINA — 
9—19,45 în continuare.
• Sorgul roșu : GRIVIȚA — 9.30; 
12; 15,30; 18; 20,30.
e Oliver : BUCEGI — 15,30; 1», 
GIULEȘTI — 15,30; 19.
• Gara bielorusă : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30; 17,45: 
20. -
•
• 
9;
FLAMURA —
18,15; 20,30.
• Pădurea de 
ZEȘTI — 15,30;
• Trenul : AURORA — 9,30;
15; 17.45; 20,15, MODERN —
11,45; 14,3»; 17,15; 20. '
• Unchiul Vania : POPUI.AR 
15,30; 18; 20,15.
• Aeroportul : LIRĂ — 15,30; 
LAROMET — 15,30; 18,30.
• Mihail Strogoff : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,15, FLACĂRA — 
15,30; 13; 20,15.
• Steaua de tinichea : FEREN
TARI — 15.30; 17,45! 30, MUNCA
— 16; 18; 20.
• Poveste sîngeroasă : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
• Marele premiu : MIORIȚA '— »; 
12,30; 16; 19,15.
a Nici un om pentru Camp De
trick : MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15. 
e Floarea de cactus : PACEA — 
15,45; 18; 20.
• După vulpe : CRÎNGAȘI. — 
15,30; 18; 20,15.
• Tick... Tick... Tick... : COSMOS 
- 15,30; 18: 20,15.
• Duel straniu : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
• Castanele sînt bune : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,15.
• Articolul 420 : VIITORUL — 
15.30; 19.

Frații : UNIREA ■ 
12 oameni furioși 
11,15; 13,30;

18; 18; 20. 
VOLGA - 

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

mestcceni : 
18; 20,15.
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Proble'ma e veche 
teatrului românesc 
trului universal, deci de mai bine de 
o sută de ani. Este problema reper
toriului permanent, fundamental, pro
pus Încă în 1870 de Eminescu. care 
a încercat să alcătuiască, cum spu
nea el, „o listă a averii noastre dra
matice" ; poetul-cronicar dramatic va 
îndemna pe tinerii actori „să-și cree
ze un CAPITAL de roluri și de 
piese".

S-a ințeles prin repertorii perma
nente sau stabile, Cum li s-a mai 
spus, piesele de bază de care trebuie 
să dispună teatrul, prețioasă zestre, 
adevărat tezaur ce trebuie neconte
nit mărit. Repertoriul acesta „fun
damental", existent la unele teatre 
mari din lume, se cuvine să cuprin
dă, în primul rînd, cele mai valoroa
se lucrări ale dramaturgiei naționale, 
precum și capodoperele dramaturgiei 
universale — lucrări ce au rezistat 
nemiloasei eroziuni a timpului, piese 
ce nu s-au „demodat" și nici nu se 
vor demoda, care prin' mesajul lor 
sînt menite să dezvăluie generațiilor 
succesive alte frumuseți, noi 
spective și puncte 
aceea, se vorbește 
poraneitatea cla
sicilor"). Stagiu
ne de stagiune, 
repertoriului per
manent trebuie 
să i se adauge ul
timele „cuceriri".

Desigur, reper
toriul acesta — 
mîndria teatru
lui — nu trebuie 1 
lină", considerat cu pioșenia arăta
tă unor lucruri față de care tre
buie să ții distanța. Fără să credem 
că am putea realiza „serie" cu ele, 
piesele repertoriului permanent se 
cuvine să fie reprezentate după un 
plan chibzuit (li s-ar putea fixa o 
oarecare zi pe săptămînă) pentru ca 
prezența lor pe afiș să fie asigurată. 
Ca o carte de căpătîi, menită să fie 
nu o singură dată citită și-apoi dată 
uitării, piesa înscrisă în repertoriul 
permanent trebuie să fie gata în 
ce zi pentru a fi reprezentată, 
ca în prealabil să fie nevoie 
măcar de ceea ce in teatru se 
mește „repetiție de memorie", 
situația de astăzi, cind se reia o „ _ 
să din dramaturgia noastră clasică, 
e nevoie de repetiții de parcă s-ar 
pregăti o noutate).

Fără un repertoriu de bază, cu lu
crări inscrise definitiv, un teatru 
mare, sau mai mic, nu-și poate înde
plini misiunea-1 de căpetenie — aceea 
de a educa pe spectatori, de a-i emo
ționa, de a le lărgi universul cunoaș
terii, ceea ce nu exclude, ba dimpo
trivă, elementul de destindere, de a- 
tractivitate, amuzamentul.

înaintașii care s-au străduit,- din 
păcate fără succes, pentru realizarea 
repertoriului permanent aveau în ve
dere mai cu seamă teatrele naționa- . 
le, și in primul rind Teatrul Națio- ' 
nai din București, leagăn al teatrului 
românesc. Dar situația s-a schimbat 
astăzi, stadiul de dezvoltare a teatru
lui nostru pretinzînd tuturor teatre
lor crearea de repertoriu permanent, 
diversitatea lucrărilor înscrise de fie
care teatru puțind să-i confere confi
gurarea unui „profil", despre care s-a 
vorbit la un moment dat foarte 
mult, pentru ca astăzi să nu se mai 
pomenească. (Teatrele din reședințe
le de județ, renunțînd să imite pe 
cele din Capitală, și-ar putea consti
tui un repertoj-iu ce ar ține seama 
de specificul local, de tradițiile re
giunii în care activează).

Ce se intîmplă astăzi cu piesele de 
succes, de care n-au fost lipsite, în 
ultimii ani, teatrele noastre ? Multe 
au fost, pur și simplu, uitate. Apli- 
cîndu-se sistemul comercialist al re
prezentării în serie, pînă la „epuiza
re" (metodă specifică teatrului parti
cular de pe vremuri, lipsit, 
•mai multe ori, de stabilitate, 
a deselor crize economice), 
succes" este programat pînă 
pariția ultimei' bucăți de decor. Și 
cite dintre aceste piese reprezentate 
cu „casa închisă", în anii trecuti, 
n-ar merita 6ă fie reluate în fața 
altor și altor spectatori 1 (înainte, 
,una dintre piedicile realizării „reper-

— de la intrarea 
în circuitul tea-

de vedere, 
despre „contem-

puncte de vedere

păstrat „la nafta-

ori- 
fără 
nici 
nu- 
(în 

pie-

de cele 
victimă 
„marele 
la dis-

toriului stabil" a fost faptul că ma
gaziile teatrelor nu puteau cuprinde 
imensitatea de decoruri, dar astăzi 
scenografia e cu totul alta).

*
Mă grăbesc să observ că reprezen

tarea unei piese din repertoriul per
manent n-ar trebui, nici pe departe, 
să însemne o reconstituire muzeală. 
Arta actorului, în strinsă legătură cu 
dezvoltarea societății, evoluează rapid 
(de aceea se iijtîmplă, uneori, să 
avem deziluzii ascultind, imprima
tă pe o placă, recitarea vreunui 
mare actor de pe vremuri).

Trebuie să menținem tinerețea cla
sicilor printr-un stil de joc modern, 
contemporan, înfățișindu-i in cadrul 
unor decoruri stilizate, fără însă să-i 
contrafacem din dorința de a prilejui 
extravaganțe unor regizori în goană 
după noutate cu orice preț (in nici 
un caz, ca să dau un exemplu, pie
sele lui Caragiale nu trebuie trans
formate în adevărate bufonerii). Așa
dar, piesele repertoriului permanent, 
pregătite să fie reprezentate oricînd, 
trebuie totuși să fie repetate Încon
tinuu, dar fără grabă, repetițiile a- 
ceslea puțind constitui un atelier, un 
„studio" (de care se tot vorbește, 

dar fără să i se 
______________ precizeze funcția).

★
încerc 

legătură 
ființarea 
toriului 
nent și 
regretabil, că 
și regizori, 

nu

să fac o 
între în-
• reper- 

perma- 
faptul, 

o 
cei 

joacă, 
- lim-

seamă de actori 
mai mulți dăru'iți, 
nu pregătesc spectacole .
pede spus — nu au nici o treabă. Si
tuația aceasta, cu totul și cu totul 
nefirească, creează de obicei o at
mosferă apăsătoare într-un mediu 
unde oamenii sînt setoși de muncă, 
de activitate. Constituirea reperto
riului permanent ar putea fi una 
din soluțiile evitării unei asemenea 
situații.

E adevărat că mai există o pie
dică in această privință : mentalita
tea de proprietar de roluri de care 
sint stăpiniți unii actori, care se su
pără dacă li se pune ca dublură un 
coleg mai apropiat de vîrsta respec
tivului rol, rol care nu poate consti
tui, in nici un caz, o „proprietate 
personală" (printre meritele lui Ale
xandru Davila, director al Teatrului 
Național, este și acela de a fi „secu
larizat" asemenea intolerabilă „pro
prietate" ; și dacă Davilla, victimă a 
politicianismului, n-ar fi fost înlă
turat de la direcția Teatrului Națio
nal, ideea repertoriului permanent ar 
fi cunoscut, cred, un început de rea
lizare) .

★
Tot in legătură cu înființarea re

pertoriului permanent este de re
marcat faptul că ne-am obișnuit să 
reducem dramaturgia noastră clasică 

: fțoar la cîțiva autori ; Hașdeu, Alec- 
sandl'i, Caragiale, Davila, Delavran- 
cea. în realitate, teatrul clasic ro
mânesc, în înțelesul larg al cuvintu- 
lui, e mult mai bogat.

în cei o sută de ani ai existenței 
sale, teatrul românesc a fost ilustrat 
de numeroase personalități. Nu e in 
intenția acestor rînduri să propună 
o listă a tuturor autorilor care au 
contribuit la afirmarea dramaturgiei 
naționale. Doresc doar să subliniez 
necesitatea de a se prospecta cu mi
nuție piesele scrise de autorii români, 
de-a lungul unui secol, de a se pune 
în valoare tot ce reprezintă o atitu
dine înaintată, umajiistă și a se inclu
de într-un repertoriu de perspectivă 

' al teatrelor noastre. Bineînțeles, o a- 
tenție deosebită se cere acordată 
dramaturgiei originale de după eli
berare, cînd un număr important de 
autori, receptivi la evenimentele con
temporaneității. au dat la iveală pie
se de remarcabilă valoare. într-un 
cuvînt, a venit timpul unei evaluări 
superioare a zestrei noastre drama
tice, pentru ca pe afișele teatrelor 
noastre să se distingă limpede pro
filul unui repertoriu permanent, cu 
ecou în conștiința spectatorilor, cu 
forță de influențare a spiritului lor, 
a sentimentelor lor. Văd în aceasta 
mult mai mult decît o propunere, o 
cerință a actualității noastre teatrale.

de operetă : Prințesa 
15; Soarele Londrei —

Național „I. L. Cara- 
(sala Comedia) : Coana 

15; Camera de alături

• Opera Română : Cneazul Igor
— 19.30.
• Teatrul 
circului —
19,30.
a Teatrul 
giale" ;
Cliirița -
— 20; (sala Studio) : Să nu-ți taci 
prăvălie cu scară — 20.

Ioan MASSOFF

Oher An-

L. ,Car«- 
20.

« Teatrul de comedie : 
toine — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. 
giale" : Act venețian —
• Teatrul evreiesc de stat : Adam 
și Eva — 19,30.
o Teatrul de revistă și comedie ■ 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei — 
19,30.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19;30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa - 19,30.
a Circul Globus : ’72 circ '72 — 
19,30.

-1

SĂPTĂMlNA VIITOARE LA CINEMATOGRAFUL „DOINA" DIN CAPITALA

UN FILM PENTRU COPII
„Să cumpărăm o mașină de pompieri"

Producție a studiourilor DEFA-Beriin. Regia: Hans Kraîzert
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JUDEȚUL BRAȘOV
RĂSPUNDE LA CHEMAREA

R. P. BULGARIA

Proiectul TezelorARGEȘENILOR
Orașul

Congres al P. C. din Libaninterzisă
„Orașul

de

din proiectul acestor teze :

de

modelul

In actualul 
. agricultura

al
vor

După

situației în
că întărirea

a îndeplinirii cu 
ce ne revin în ac-

In vederea celui de-al lll-lea Con greș al P.C. din Liban, care urmează 
să aibă'loc intre 7—10 ianuarie 1972, a fost elaborat și supus discuției pro
iectul tezelor pentru congres. Acest proiect se bazează pe programul po
litic al partidului adoptat la cel de-al Il-lea Congres, care s-a ținut in 1968. 
Redăm mai jos extrase

raion
care s-a năs- 

baza unei 
a Biroului 

al C.C. al

sa fiind inela-

FAPTUL
0 VERS

Manevra

La volanul autodubițeî
—CJ—2234, loan Crăciun 

Turda pornise într-o cursă spre 
Aiud. Cind să treacă însă podul 
peste Arieș, și-a adus aminte 
el știe de ce și a întors brusc 
mașina spre oraș. Manevra — 
nepermisă • într-un asemenea 
loc și efectuată fără a se asigura 
în prealabil — a dat însă greș. 
Intrînd în fața autotractorului 
21—HD—258, autodubița a fost 
azvîrlită într-o balustradă care 
s-a rupt. Nici acum nu se știe 
prin ce minune nu a fost pro
iectată în Arieș. Oricum însă, 
această ' imprudență a fost plă
tită scump. Pentru că, în urma 
tamponării, trei persoane aflate 
în autodubiță au fost grav ac
cidentate.

Luînd cunoștință de obiectivele 
cuprinse în chemarea organizației de 
partid a județului Argeș, privind 
.executarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare, pentru ridicarea gradului de 
folosință a terenurilor agricole, acti
vul de partid din agricultură, condu
cerile unităților agricole, consiliile 
populare, organizațiile de masă și 
obștești din județul Brașov, pe baza 
unor analize și studii aprofundate, au 
hotărît să intensifice munca politică 
și organizatorică in vederea mobili
zării locuitorilor satelor, a tuturor 
forțelor din agricultură, la realiza
rea unor largi acțiuni de masă pen
tru înfăptuirea în anul 1972 a urmă
toarelor obiective :

• Eliminarea excesului de u- 
miditate prin executarea 
amenajări pentru desecări pe 
8 000 ha ; din această suprafață, 
1 600 ha se vor realiza in siste
me locale, rezultînd un spor de 
producție de peste 1 000 tone 
cereale și 5 000 tone furaje ; in 
zona Făgărașului se vor executa 
lucrări de taluzare a canalelor 
existente pe o lungime de 
100 km. In această parte a jude
țului, ca și în zona Rupea, se 
vor împrăștia prin muncă pa
triotică 60 000 mc și, respectiv, 
15 000 mc terasamente.

• Combaterea băltirii apelor 
de pe suprafețele arabile prin • 
executarea de rigole și șanțuri 
de scurgere pe o lungime de

80 km ; în Țara Bîrseî se vor 
efectua drenaje cu pluguri cîr- 
tiță pe 400 ha, iar prin darea 
în folosință a sistemului de 
desecare Bîrsa—Vulcanița, su
prafața arabilă va crește cu 400 
ha pe seama pășunilor și finețe- 
lor slab productive.

• In sistemele de desecări 
existente se vor efectua lucrări 
de curățire a canalelor, corecta
rea pantelor de scurgere, înlătu
rarea vegetației și consolidarea 
taluzelor pe o lungime

.50 km.
• în bazinul hidrografic 

riului Homorodul Mare se 
executa lucrări de combatere a 
eroziunii solului pe 3 600 ha, din 
care 1600 ha prin acțiuni ob
ștești.

o Se vor amenaja pentru iri
gat 1 900 ha, din care 1 400 ha 
in sisteme locale.

Comitetul județean de partid, orga
nizațiile de partid, consiliile populare, 
organizațiile de masă de la sate, con
ducerile unităților agricole de stat și 
cooperatiste, răspunzînd chemării or
ganizației de partid a județului Ar
geș, vor desfășura o largă muncă po
litică și organizatorică pentru înfăp
tuirea angajamentelor asumate pe 
anul 1972, în vederea sporirii pro
ducției agricole, 
cinste a sarcinilor 
tualul cincinal.

I celor mari
I în mai tdate privințele, copiii 

îi imită pe cei mari. . Așa s-a 
intimplat și in comuna Band, 
din județul Mureș. Nu'de mult, 
pionierii și școlarii din clasele 
V—X de la liceul din localitate, 
după ce au obținut, in cursul 
primului trimestru, de pe lotul 
agricol experimental, un venit 
de aproape 27 000 lei, au 
constituit o cooperativă agri
colă, după modelul celei in care 
lucrează părinții lor. Microcoope- 
rativa lor, prima de acest fel 
din județ, dispune de un lot de 
7 hectare teren agricol și de ma
șinile necesare pentru lucrarea 
lor. Avind asigurată și asistența 
tehnică de specialitate din par
tea profesorilor și chiar .a celor
lalți specialiști din comună, 
micii cooperatori sint în măsură 
să spere că, încă din acest an, 
o asemenea organizare a prac
ticii agricole le va aduce recolte 
și mai bogate, astfel incit nu 
numai să-i imite, ci chiar să-i 
întreacă 
put de 
succes.

pe cei mari ! La înce- 
drum, noi le dorim.

De ti-ar
spune
poarta ta...

Ilie Valentin, din comuna Dră- 
goești (Vîlcea) s-a hotărît, zilele 
trecute, să se căsătorească. în 
consecință, s-a dus la aleasa 
inimii și i-a cerut mina. Dar 
fata (întrucît știa ea ce știa), in 
mod cuviincios, i-a dat a înțe
lege că n-ar fi rău să mediteze 
dacă nu și-ar putea găsi feri
cirea în altă parte. Drept repli
că, I.V), împreună cu amicul său 
Ilie Preoteasa, a scos din bala
male poarta de la casa fetei și.„ 
dus a fost. Nu i-a plăcut să 
plîngă în ea ? Tot ce se poate. 
Nu știm însă dacă, în urma ce
lor întimplate, este mai cavale
resc să facă acest lucru în poar
ta instanței de judecată. Pentru 
că organele de resort i-au întoc- 

. mit în acest sens un dosar pen- 
tru săvîrșirea infracțiunii de 
violare de domiciliu și tulbura
re a liniștii publice.

Bilanț
aeronautic
Aviatorii din cadrul companiei 

„Tarorn" au încheiat bilanțul 
zborurilor efectuate de-a lun
gul anului trecut. O cifră atrage 
atenția în mod deosebit: 
1 600 000 000 de kilometri-om 
realizați în cursul călătoriilor 
lor din 1971 prin oceanul ae
rian. Un salt pe cit de specta
culos, pe atit de explicabil, 
dacă avem în vedere că, față de 
anul precedent, in jurnalele de 
bord ale 
de ei au 
turi din 
Premise, 
mai mare in acest an !

aeronavelor conduse 
apărut încă 11 aeropor- 
diverse țări ale lumii, 
deci, pentru un salt și

Unde
a dispărut
bancul
de probă?

La 19 noiembrie 1970, Uzina 
de reparații din Oradea a expe
diat, cu scrisoarea de. trăsură 
nr. 740 238, un colet care urma 
să ajungă la S.M.A. Albești, 
județul Constanța. Deși avea o 
greutate de 350 kg și o înălțime 
de 2 m, acest colet a dispărut 
fără urmă ! A fost căutat prin 
multe stații de cale ferată de pe 
ruta Oradea-Mangalia-Sud, dar 
în zadar. în el nu se afla alt- 
ceva decît... un banc de încercat 
pompe și filtre de ulei. Cine în
cearcă să răspundă conducerii 
S.M.A. Albești pe unde a ajuns 
această mașină 7
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CAMPIONATUL MASCULIN DE BASCHET
în cadrul penultimei etape a cam

pionatului masculin de baschet, a- 
seară, în sala Floreasca din Capitală, 
formația Politehnica București a în
trecut cu scorul de 63—51 (30—25) e- 
chipa Voința București. într-un alt 
joc s-au întilnit echipele bucureștene

Steaua și I.E.F.S. Baschetbaliștii de 
la Steaua au- terminat învingători cu 
scorul de 72—63 (38—34).

In sala Ciulești, Rapid București 
a învins cu 63—57 formația Politeh
nica Cluj.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Cinci pugiliști români (nenomi

nalizați încă) vor participa, între 19 
și '21 februarie, la reuniunile com
petiției internaționale dotate. cu 
trofeul „Oscar", programate' la' Bel-

' grad.
• Lider al turneului internațional 

de șah de la Hastings (Anglia), 
după 6 runde, continuă să fie tînă- 
rul mare maestru sovietic Anatoli 
Karpov cu 5 puncte, urmat de An
dersson (Suedia) și Unzicker (R.F. 
a. Germaniei) — 4 puncte etc. - Șa- 
histul român Victor Ciocîltea ocupă 
locul 11'cu 2 puncte. In runda a 6-a, 
Karpov l-a învins pe Mecking, 
Markland pe Botterill, iar Kurajița 
a cîștigat la Franklin. Ciociltea (cu 
piesele negre) a remizat în 35 de 
mutări cu marele' maestru argenti- 
nean Miguel Najdorf, rezultat con
semnat și în partida Unzicker— 
Keene. Restul partidelor s-au în
trerupt.

© O selecționată sovietică de ho
chei pe gheață, care evoluează în . 
S.U.A. sub denumirea de echipa 
Ț.S.K.A. Moscova, a intilnit la Phi
ladelphia reprezentativa S.U.A. 
cheiștii sovietici 
cu scorul de 9—3

© Pentru a-I 
campion olimpic 
Abebe, astăzi infirm din cauza unui 
accident de automobil, federația 
etiopiană a decis inițierea unei com
petiții de maraton dotată cu trofeul 
„Bikila Abebe”.

• Concursul internațional de ciclo- 
cros, desfășurat în localitatea elve
țiană Muntelier, s-a încheiat cu vic
toria campionului mondial Eric 
Vlaeminck (Belgia), cronometrat 
distanța de 22 km cu timpul

57’33”. în același timp cu învingăto
rul au sosit cehoslovacul Cervinek 
și elvețianul Gretener.

• Titlul de cel mai bun sportiv 
al Cubei în anul 1971 a fost decernat 
atletului Pedro Perez Duenas. Acesta 
a realizat anul trecut 17,40 m. la 
triplu salt, stabilind un nou record 
mondial al probei.

• In clasamentul feminin al
pei Mondiale" 1 ' ", l._ ___
fășurării slalomului^ special de 
Oberstauffen ~ 
continuă să 
Macchi (Franța) cu 125 de 
urmată de Anne Marie Proell (Aus
tria) cu 98 puncte.

Cu
la schi, în urma des- 

la 
(R.F. a Germaniei), 
conducă Franțoise 

puncte,

Ho- 
au obținut victoria 
(3-0, 3-2, 3-1).
onora pe dublul 
de maraton Bikila

• Consiliul Mondial al ' boxului, 
care s-a reunit la Ciudad de Mexico, 
a desemnat pe mexicanul Ruben 
Olivares, campion mondial la cat. 
cocoș, drept cel mai bun pugilist al 
anului 1971. Acest for a confirmat că 
trei boxeri (Cassius Clay, 
Quarry și George ’Foreman, în 
ceasta ordine) sint șalangerii 
ciali la 
„greul"

o In 
ționale 
morialul Koraci" s-au disputat două 
partide. Echipa iugoslavă Lokomo
tiv Zagreb a învins în deplasare cu 
scorul de 109—83 (51—46) formația 
franceză Caen. Echipa spaniolă 
Manresa a pierdut pe teren propriu 
cu scorul de 81—85 (39—40) întîlni- 
rea cu Olympique Antibes.

Jerry 
a- 

ofi-
titlul mondial deținut de 
Joe Frazier.
cadrul competiției înterna- 
de baschet masculin „Me-

de 
pe 
de

vremea
teri în țară : Deși temperatura 

aerului a înregistrat o ușoară scă
dere, totuși, față de perioada actuală 
a anului, vremea s-a menținut căi- ■ 
duroasă mai ales în sudul și estul 
țării. Cerul a fost variabil in Mara
mureș și Podișul Transilvaniei și mai 
mult acoperit în celelalte regiuni. Au 
căzut ploi temporare în Banat. Cri- 
șana și vestul Olteniei. în Munții Ba
natului 
pină la potrivit. Temperatura aerului 
la ora 11 —1’._ 1..1. _ ?
Toplița și 8 grade la Medgidia. în 
București : Vremea a fost în general 
închisă, vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit, temperatura maximă a fost 
de 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
7, 8 și 9 ianuarie. în țară : Vreme 
în răcire ușoară începînd din nordul 
țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai pronunțate în Banat, Oltenia, 
Muntenia și Dobrogea, unde se vor 
semnala precipitații locale sub formă 
de burniță, ploaie și lapoviță la în
ceput, apoi mai ales sub formă de 
ninsoare. în rest vor cădea ninsori 
izolate. Vînt cu intensificări trecă
toare. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între —8 și 2 grade, mai co- 
borîte in -depresiunile din estul 
Transilvaniei și în Moldova, iar ma
ximele intre —4 și 6 grade. în Bucu
rești : Vremea se va răci ușor în a 
doua parte a intervalului. Cerul va 
fi. variabil, mai mult noros. Se vor 
semnala precipitații slabe. Vînt po
trivit.

a nins. Vîntul a suflat slab
14 oscila între —8 grade la
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DE CÎȘTIGURI

în capitolul consacrat 
ternaționale se relevă 
socialismului pe plan mondial, slă
bind forțele imperialismului și reac- 
țiunii, constituie un sprijin serios 
pentru lupta de eliberare națională și 
socială a popoarelor. Mersul eveni
mentelor arată că raportul de forțe 
pe plan mondial este — și va rămîne 
— în favoarea socialismului, a inde
pendenței naționale și a păcii cu con
diția ca forțele antiimperialiste să fie 
ferme, hotărîte și să acționeze unit în 
fața amenințării și a comploturilor 
imperialiste, în vederea salvării uma
nității.

Ocupîndu-se pe larg de situația din 
lumea arabă, proiectul tezelor amin
tește în legătură cu conflictul din 
Orientul Apropiat că P.C. din Liban a 
adoptat o poziție pozitivă față de re
zoluția Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967. Subliniind rolul 
și influența crescindă a partidelor co
muniste din țările arabe, P.C. din 
Liban accentuează în mod stăruitor 
asupra importanței cooperării dintre 
ele și conjugării eforturilor lor. „Par
tidul nostru își va continua acțiunea 
urmărind să . întărească și să 

elcooperare ;dezvolte această 
veghează ferm la respectarea su
veranității și;
ții fiecărui partid ; deoarece unitatea 
fiecărui partid comunist constituie 
garanția fundamentală de succes a 
luptei sale și punctul de plecare e- 
sențial spre unitatea mișcării comu
niste arabe".

Caracterizînd situația internă din 
Liban, . proiectul tezelor arată că 
structura . economică defectuoasă 
duce, mai ales in circumstanțele a- 
dincirii și lărgirii crizei economice, la 
o degradare rapidă și la înrăutățirea 
situației sociale a clasei muncitoare, 
funcționarilor, țăranilor, muncitorilor 
agricoli, micii burghezii, păturilor 
mijlocii de la orașe și sate, precum 
și a cercurilor largi de intelectuali 
și a altor pături populare. Sub pre
siunea crizei social-economice și a po
liticii marii burghezii, care urmărește 
să arunce povara acestei crize asupra 
diferitelor pături populare, lupta cla
sei muncitoare se adîncește. și se 
lărgește. Această luptă ia forme di
ferite — de la revendicări și trata
tive, la mitinguri, greve, manifestații. 
Partidul Comunist din Liban vede în 
această luptă mijlocul esențial prin 
care muncitorii și alte pături popu
lare pot să-și realizeze anumite re
vendicări care le ajută să învingă di
ficultățile crescânde ale vieții.

Comuniștii libanezi, urmărind rea
lizarea unor reforme necesare, chea
mă toate forțele atașate democrației, 
la colaborare și la acțiuni comune 
pentru înfăptuirea lor. Colaborarea 
între Partidul Comunist din Liban și 
Partidul Socialist Progresist pre
zintă o extremă importanță ; este 
neîndoielnic că cele două partide 
constituie nucleul pentru orice front 
național progresist adevărat.

Tezele se pronunță pentru stabi
lirea unei puteri naționale democra
tice, reprezentînd alianța clasei mun
citoare, a țăranilor, a micii burghe
zii și a burgheziei mijlocii, a intelec
tualilor revoluționari și a cercurilor 
legate de producția națională indus
trială și agricolă. Puterea națională 
democratică — arată documentul — 
este calea spre eliberarea economiei 
naționale de aservirea neocolonialis-

mai ales, a unită-

tă, suprimarea dominației capitaluri
lor străine, mai ales americane, asu
pra sectoarelor vitale din țară ; ea 
constituie, de asemenea, o garanție 
pentru o dezvoltare armonioasă a u-, 
nei economii naționale independente, 
în acest scop, Libanul va trebui să 
adopte un plan de dezvoltare econo
mică dictat exclusiv de interesele sale 
naționale, sprijinindu-se pe colabora
rea economică și schimbul comercial 
cu țările socialiste și bazat pe coo
perarea cu țările arabe ; pe revizui- . 
rea relațiilor cu țările capitaliste nu 
in sensul de a rupe relațiile cu a- 
ceste țări, ci ajungînd la noi relații 
și noi acorduri, stabilite pe respec
tarea prerogativelor unui stat inde
pendent. Sarcinile puterii naționale 
democratice, așa cum au fost ele de
terminate de către programul parti
dului, nu sînt socialiste prin natura 
lor, dar realizarea lor radicală este 
menită să deschidă calea trecerii so
cietății spre socialism.

„Militînd pentru triumful socialis
mului în Liban — se arată în teze — 
P.C. din Liban manifestă fidelitate 
neabătută față de legile științifice ge
nerale ale revoluției socialiste, așa 
cum au fost ele .formulate de către 
marxism-leninism ; el înțelege să be
neficieze de experiența popoarelor din 
țările socialiste : în același timp a- 
cordă cea mai mare atenție condiții
lor speciale și concrete, precum și 
tradițiilor istorice ale poporului și 
ale țării".

Comitetul Central își exprimă sa-
■ tisfacția sa cu privire la dezvoltarea 

efectivelor partidului după cel de-al 
doilea congres ; aceste efective s-au 
dublat, dar ele sînt încă slabe în ra
port cu populația Libanului. Tezele 
subliniază necesitatea urgentă de a 
adopta o politică rațională, consec- • 
ventă, îndrăzneață și de perspectivă 
în vederea educării cadrelor. în do
meniul muncii ideologice, relevîn- 
du-se necesitatea de a se populariza 
realizările țărilor socialiste, docu
mentul subliniază că succesele aces
tora întăresc voință de luptă a oa
menilor muncii, a tuturor celor care 
aspiră la progres din Liban, încrede
rea lor în perspectiva socialismului.

„Partidul Comunist din Liban — 
se afirmă în teze — este adevăratul 
reprezentant al intereselor naționale. 
Cînd comuniștii libanezi, clasa mun
citoare libaneză luptă cu curaj și 
abnegație împotriva puterii și oligar
hiei financiare, pentru a face să e- 
șueze planurile cercurilor imperialiste 
și reacționare și pentru a asigura 
profunde transformări democratice și 
socialiste, ei nu apără numai intere
sele și țelurile comuniste, ci exprimă 
efectiv necesitățile obiective, de dez
voltare a țării ; ei apără adevăra
ta independentă, libertatea și pros
peritatea sa. Comuniștii sînt fiii cei 
mai sinceri ai poporului nostru, cei 
mai patrioți, cei mai curajoși în a- 
părarea intereselor poporului lor și a 
patriei lor".

„Pornind de la sarcinile sale na
ționale, arabe și internaționale, Par
tidul Comunist din Liban consideră 
că unitatea de acțiune și colaborarea 
cea mai largă și mai profundă între 
partidele comuniste din întreaga lume 
reprezintă garanția succesului fiecă
rui partid in parte și a succesului 
mișcării comuniste mondiale" — se 
spune în încheierea proiectului te
zelor.

Noua zonă urbană, 
supranumită și „Ora
șul 7 al ■ Sofiei", cu 
cei peste 110 000 de lo
cuitori ai săi, ar avea 
dreptul să ocupe locul 
al șaselea în ierarhia 
orașelor bulgare, si- 
tuindu-se, din punctul 
de vedere al număru
lui de locuitori, între 
Burgas și Stara Zago- 
ra. Totuși, statisticie
nii de aici, care i-au 
înregistrat recent toa
te datele economice și 
sociale, nu-1 consemr 
nează în rindul orașe
lor. El nu figurează, 
ca atare, nici pe harta 
R.P. Bulgaria, deși ca- 
racterist’cile, în tota
litatea lor, îl recoman
dă ca oraș. De altfel, 
cel de-al 7-lea 
al Sofiei 
cut în 

. hotărîri 
. Politic

P.C. Bulgar și care în
globează zece 'cartiere 
ale capitalei bulgare și 
toate cele 39 de comu- 

I ne l’mitrofe acestuia, 
revendică titulatura de 
oraș nu numai prin 
numărul locuitorilor 
săi. El dispune de 20 

. de fabrici și uzine, de 
cîteva întreprinderi de 
construcții și trans
port, de complexul a- 
groindustrial „Sredeț" ' 

I cu 42 000 de hecta- 
de 17. întreprin- 

comerciale ■ cu
re, 
deri

peste 2 300 de salariați, 
56 de școli cu 12 700 de 
elevi, 48 de cămine

• culturale, unități sa
nitare și multe alte 
instituții și așezămin
te de'interes public.

Ca aspect, 
7“ se înfățișează de
osebit de original, for
ma 
ră. Situat în cea mai 
mare parte dincolo 
de centura de as
falt care înconjoară 
capitala bulgară, acest 
brîu . are o circumfe
rință de peste 70 km.

Industria raionului 
7 va continua să de
țină un rol esențial în 
economia capitalei 
bulgare, pentru că aici 
se află masate aproa
pe toate 
ie Sofiei 
chimiei, 
investiții 
tizate ■ 
„Lacprom' 
de cauciuc „Ceavdar", 
în scopul continuei lor 
dezvoltări și moderni
zări.

Agricultura raionu
lui aduce un aport ho- 
tărîtor în aproviziona
rea cu produse ali
mentare a capitalei. 
'Pentru a satisface cît 
mai bine aceste ce
rințe, complexul agro
industrial „Sredeț" s-a 
specializat în două di
recții : creșterea ani
malelor și producția de

întreprinderi- 
<3in domeniul

Importante 
vor fi repar- 
întreprinderii 

și uzinei

legume. în prezent, 57 
la sută • din cantitatea 
de lapte și peste 35 la 
sută din legumele con
sumate de locuitorii 
Sofiei provin din ra
ionul 7. 
cincinal, 
respectivului raion va 
beneficia de noi fon
duri pentru construi
rea a două complexe 
destinate creșterii vi
telor. De asemenea, pe 
o suprafață de 1 600 de 
hectare vor fi create 
trei mari grădini de 
legume și zarzavaturi. 
Alte investiții vor avea 
ca ob’ect construirea 
de noi clădiri comer
ciale, alimentarea cu 
apă potabilă, îmbună
tățirea transportului 
prin deschiderea unei 
linii de autobuze 
centura Sof’ei 
Totodată, o judicioasă 
acțiune de sistemati
zare va duce la trans
formarea micilor așe
zări de azi în unități 
de tip urban ; imobi
lele de locuit ce ur
mează a se construi 
vor avea două niveluri, 
curți.și grădini frumos 
amenajate. Astfel în
corporat Sofiei, „Ora
șul 7“ își va aduce o 
contribuție tot mai 
mare la dezvoltarea și 
înflorirea continuă a 
capitalei Bulgariei so
cialiste.

pe 
etc.

C. AMARIȚEI

R. P. UNGARA

Fabrica de case

TIMPUL FAVORIZEAZĂ DIN PLIN
MUNCA PE ȘANTIERE

(Urinare din pag. I)

Ministerului Industriei Chimice, Mi
nisterului Industriei Metalurgice și 
Ministerului “Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și. Apelor, 
în sensul că in cazurile respective 
s-au întirziat exagerat asigurarea stu
diilor tehnico-economice, elaborarea 
documentațiilor de execuție, absolut 
necesare începerii lucrărilor pe șan
tiere.

Dimensiunile programului de in
vestiții pe 1972 pun cu deosebită acui
tate problema mobilizării largi, încă 
din primele săptămîni ale anului, a 
tuturor forțelor și mijloacelor de 
care dispun șantierele de construcții, 
în vederea intensificării execuției lu
crărilor. Sarcina trasată de partid — 
de a se realiza in primul trimestru 
din 1972 cel puțin 20 la sută din pla
nul anual de investiții și de construc
ții-montaj — trebuie să fie privită 
pretutindeni cu cea mai înaltă răs
pundere. Prognoza meteorologică 
pentru lunile ianuarie și februarie 
anunță, in genere, un timp bun, fa
vorabil pentru ca pe șantiere să se 
lucreze in ritm susținut. Aceste con
diții deosebit de prielnice trebuie fo
losite din plin ! Nici o oră, nici o zi 
bună de lucru nu trebuie irosite. 
Dimpotrivă, ele se cer a fi utilizate 
cu o productivitate maximă. Nici un 
utilaj de construcție nu trebuie să 
stea imobilizat, toate trebuie să func
ționeze. Acolo unde sint create posi
bilități, lucrul trebuie organizat in 
mod rațional în mai multe schimburi.. 
Să se lucreze intens, cu spor, pe bază 
de grafice bine întocmite, cît mai 
mobilizatoare, astfel incit rezultatele 
să fie net superioare de la o zi la 
alta, de la o lună Ia alta, in întreg 
trimestrul I al noului an !

De cea ■ mai mare actualitate este, 
și întrebarea : acum, în primele zile 
ale noului an, sint create toate con
dițiile pentru ca șantierele noilor 
obiective și capacități de producție 
să primească la timp 
construcțiile metalice

■ tehnologice ? Aceasta 
sitate de ; maximă importanță pentru 
buna desfășurare a lucrărilor de 
construcții-montaj. In scopul evitării

și integral 
și utilajele 

este o nece-

unor neajunsuri întîmpinate în acest 
domeniu în perioadele precedente, 
luării de măsuri energice în. această 
direcție, nu de mult, organele supe
rioare de partid,' împreună cu orga
nele de sinteză din economie, minis
terele titulare de investiții și cele 
executante, au efectuat o amplă ana
liză a asigurării șantierelor cu uti
lajele tehnologice și construcțiile me
talice, ceea ce a permis o corelare 
strictă intre livrarea acestora și ter
menele de punere în funcțiune a 
noilor capacități. După cum rezultă 
însă din sondajele 
la sfîrșitul lunii 
erau contractate în 
lajele tehnologice 
ce trebuie asigurate 
De 
ca 
ză 
plicar.ea riguroasă a 
doptate, pentru ca acțiunea de con
tractare a utilajelor tehnologice res
pective să se încheie foarte urgent, 
în. condiții certe și la termene de 
livrare ferme, potrivit cerințelor gra
ficelor de lucru ale șantierelor.

O deosebită importanță pentru 
buna organizare și desfășurarea în 
ritm intens a lucrărilor de construc
ții 
ra 
al 
centrală sau întreprindere de con
strucții-montaj trebuie să stabi
lească anual, cu eșalonare pe luni, 
numărul maxim de șantiere sau 
obiective ce se vor afla simultan in 
execuție. Prin aplicarea acestei indi
cații prețioase se evită lărgirea exa
gerată a frontului de lucru, se pre
vine dispersarea forțelor pe un nu
măr mare de . lucrări și se asigură 
concentrarea eforturilor pe un număr 
bine definit de obiective ; in acest 
mod, se poate folosi pe deplin ca
pacitatea de producție a întreprin
derilor de construcții-montaj respec
tive in vederea punerii în funcțiune 
Ia termen a noilor capacități de pro
ducție. în acest scop, organiza
țiile de construcții au îndatorirea 
să-și respecte profilul de producție 
stabilit, să evite preluarea de lucrări 
care nu se încadrează in. activitatea

întreprinse, 
decembrie nu 
întregime uti- 
nestandardizate 
în anul 1972. 

aceea, este imperios neceșar 
titularii de investiții în .cau- 
să urmărească. îndeaproape a- 

măsurilor a-

pe șantiere prezintă măsu- 
luată de Secretariatul C.C. 

P.C.R., potrivit căreia fiecare

lor și care nu sînt amplasate pe a- 
ceeași platformă sau în cadrul obiec
tivelor industriale executate de ace
lași constructor. Anul trecut, de 
exemplu, Trustul județean de con
strucții din Galați a executat lucra
rea „Complex porcine — Indepen
dența" (diminuîndu-și capacitatea de 
producție, provocînd restanțe la alte 
obiective de investiții în care era 
angajat), deși in orașul Galați func
ționează întreprinderea de construc
ții agrozootehnice, din cadrul Minis
terului Construcțiilor Industriale.

Anul 1972 este un an de mare în
semnătate pentru înfăptuirea, pro
gramului de investiții din actua
lul cincinal. Ceea ce s-a stabilit 

• in domeniul investițiilor prin planul 
de stat pe 1972 trebuie realizat ne
condiționat, iar toate obiectivele noi 
trebuie puse în funcțiune la terme
nele planificate. Economia noastră 
națională contează pe noile capaci
tăți ale anului ■ 1972 și, ca atare, fie 
că este vorba de proiectant, de fur
nizor de utilaje, de constructor, fie 
de beneficiar sau titular de investi
ție, aceștia trebuie să conlucreze per
manent și cu Răspundere, să-și rea
lizeze exemplar toate obligațiile (ce 
le revin. Fiecare din aceste obiective 
și capacități are o mare importanță 
pentru realizarea ritmurilor de creș
tere prevăzute de actualul plan cin
cinal pentru diverse ramuri ale eco
nomiei.

SA FACEM TOTUL CA IN PRI
MELE LUNI, ÎN PRIMUL TRIMES
TRU SA REALIZAM UN VOLUM 
CIT MAI MARE DE LUCRĂRI DIN 
PLANUL ANUAL DE INVESTIȚII ! 
TIMPUL PRIELNIC TREBUIE FO
LOSIT CU 
TATE DE 
INGINERII 
FIECARE 
COLECTIV
TREPRINDERE DE CONSTRUCȚII- 
MONTAJ SA-ȘI FACA UN TITLU 
DE MINDRIE DIN A RAPORTA IN 
ACESTE PRIME LUNI ALE NOU
LUI AN COTE SUPERIOARE, COM
PARATIV CU PERIOADELE CO
RESPUNZĂTOARE ALE ANULUI 
TRECUT. IN ÎNDEPLINIREA PLA
NULUI DE INVESTIȚII l

MAXIMUM DE REZUL- 
CATRE MUNCITORII, 
ȘI TEHNICIENII DE PE 
ȘANTIER ! FIECARE 
DE ȘANTIER, DE IN-

Celui ce privește pa
norama Budapestei de 
pe colinele din jur îi 
reține atenția o con
strucție deosebită : un 
turn 
suplu și 
22 etaje, 
parcă in 
se înalță 
rașului. 
Casă a 
cea mai 
strucție din 
ungară 
de alte edificii, a îm
bogățit în 1971 - prive
liștea orașului. O clă
dire despre care spe
cialiștii, care dirijează 
acum ultimele ei fini
sări interioare, afirmă 
că este caracteristică 
arhitecturii moderne a 
secolului XX.

Un lift de mare vi
teză ne ridică la ul
timul etaj, 
cîteva trepte și iată-ne 
pe terasă. In față se 
etalează Dunărea, cu 
podurile ei impună
toare. insula Marga
reta, cartierele de vile 
mici și cochete ce se 
resfiră printre colinele 
Budei. în stingă și în 
dreapta se întinde 
Pesta, cu clădirile sale 
monumentale, cu an
samblurile de locuințe, 
cu piețele și bulevar
dele ei largi. în 1971, 
noile cartiere de lo
cuințe ale Budapestei 
s-au îmbogățit cu peste 
12 500 de apartamen
te, in timp ce în în-

paralelipipedic,' 
elegant, de 

îmbrăcat 
poleială, ce 
deasupra o- 
Esțe noua 
sindicatelor, 
înaltă con- 

capitala 
care, alături

Urcăm

treaga țară s-au con
struit 74 500. Planul de 
perspectivă prevede 
ca în citeva dintre 
noile cartiere budapes- 
tane să fie ridicate 
clădiri turn de cîte 
24—30 de etaje.

O bună parte dintre 
viitoarele construcții 
vor fi realizate sub 
egida unei întreprin
deri mai puțin cunos
cute deocamdată : fa
brica de case Szeged. 
Am făcut cunoștință 
cu produsele acestei 
uriașe întreprinderi, 
care a intrat în func
țiune în anul 1971, chiar 
în localitatea respec
tivă',' ulîde v am văzut 
citeva blocuri moder
ne, de cite 11 și 13 
etaje. însumînd peste 
140 de apartamente. 
Am vizitat, apoi, și 
fabrica producătoare, 
care impresionează din 
capul locului prin di
mensiunile sale. Supra
fața totală ocupată de 
întreprindere este de 
65 000 metri pătrați, 
numai hala principală 
de producție fiind cam 
tot atît de mare cit 
șase terenuri de fotbal 
alăturate. Fabrica pro
duce zilnic șase apar
tamente complete, iar 
în depozitele ei se pot 
înmagazina elemente 
pentru construcția a 
150 de apartamente. 
Cit despre nivelul teh
nic al întreprinderii, 
este suficient a arăta

că majoritatea procese
lor de producție sint 
mecanizate și automa
tizate.

Planul cincinal al 
R. P. Ungare prevede 
ca pînă în 1975, în a- 
ceastă țară să se con
struiască 400 000 de noi 
apartamente. Or, nu
mai cu metodele tra
diționale de producție 
constructorii n-ar pu
tea face față acestei 
sarcini. După cum se 
știe, prin folosirea ve
chilor metode de mun
că, pentru construcția 
unui bloc cu 11 etaje 
sint necesare cel puțin 
15—16 luni — ritm 
considerat neconvena
bil în raport cu ce
rințele actuale. Toc
mai de aceea, una din
tre soluțiile adoptate 
de forurile ungare de. 
resort a fost industria
lizarea construcțiilor, 
ridicarea unor mari 
combinate pentru rea
lizarea pe cale indus
trială a cit mai multora 
dintre noile locuințe.

Rezultatele obținute 
de fabrica de case din 
Szeged, ca și de cele
lalte întreprinderi si
milare existente In 
țară, sint o mărturie a 
aplicării cu succes a a- 
cestei soluții și, tot
odată. o nouă dovadă 
a 'talentului creator al 
constructorilor din Un
garia socialistă.

Al. PINTEA

P. ALBANIA

Popas la Elbasan
Pornind' de la Tira

na, • șoseaua străbate 
peisajul pitoresc al Al- 
pilor albanezi, prin lo
calități revărsate pe 
coaste stîncoase, că- 
țărîndu-se în unele 
locuri pe creste și apoi 
coborînd brusc, în ser
pentine amețitoare, 
spre Elbasan, „orașul 
din inima țării". Aici, 
in urmă cu 7 ani, oa
meni veniți din întrea
ga țară așezau teme
liile celui mai mare' 
combinat metalurgic 
din Albania.

Directorul întreprin
derii, inginerul Ilia 
Kerenxhi, ne însoțeș
te în v’zita prin secții, 
oferindu-ne informații 
cu privire la trecutul, 
prezentul și, mai ales, 
viitorul combinatului. 
„Am început să pro
ducem în 1966, cind a 
intrat în exploatare de 
probă laminorul ; după 
doi ani, acesta a atins 
parametrii proiectați. 
Producem, în prezent, 
drmă de oțel de dife
rite dimensiuni, pen
tru construcții și pen
tru uzinele mecanice" 
— spune interlocutorul 
nostru.

Aflăm că laminorul 
este doar prima parte 
a combinatului. care 
va fi gata , în 1976 și 
care va produce toate

sortimentele de oțel 
necesare Albaniei. La 
încheierea lucrărilor 
de construcție, supra
fața întreprinderii va 
ajunge de la 11 hec
tare in prezent, la cir
ca 250 ha. 
uzina are 
riați ; dar 
mărul lor 
10 000—12 000, 
care peste 1 350 de in- 
g’neri și tehnicieni. De 
fapt, arată gazdele, e- 
xistă o preocupare 
susținută pentru ca, în 
3—4 ani, jumătate f' 
actualii muncitori 
devină tehnicieni, 
acest scop, fără a 
scoși din producție, 
urmează o școală teh
nică. O 'preocupare ab
solut necesară, dacă se 
ține seama că în 1976 
vor fi produse peste 
1 000 de sortimente de 
oțel, față de numai 20 
în prezent — arată 
gazdele noastre.

Dincolo de modernul 
laminor se întinde șan
tierul, ale cărui con
tururi abia pot fi cu
prinse în priviri. Lu
crările de construcție 
se desfășoară din plin, 
combinatul metalurgic 
din Elbasan constitu
ind principalul obiec
tiv al actualulu-' plan 
cincinal din Albania, 
obiectiv care va avea

în
400 
în 
va

prezent, 
de sala- 
1976 nu- 

fi de 
dintre

din 
să 
In 
fi 

, ei

o pondere hotărîtoare 
în dezvoltarea econo
mică a țării.

O dată cu indilstria 
crește și orașul. îna
inte de eliberare, El- 
basanul avea doar cî- 
teva mici ateliere cu 
numai 400 de lucrători, 
iar 90 Ia sută din 
populație era analfa
betă ; în tot districtul 
nu existau decît trei 
medici și un spital cu 
15 paturi. In anii pu
terii populare, în El
basan și în împreju
rimi au fost înălțate 
44 de întreprinderi in
dustriale, printre care 
o rafinărie de petrol, 
un combinat de in
dustrial’'zare a lemnu
lui, o fabrică de pre
lucrare a tutunului, o 
uzină mecanică, un 
combinat de produse 
alimentare. In indus
tria districtului lucrea
ză peste 22 000 de oa
meni, Elbasanul 
pînd d’n acest punct 
de vedere locul 
lea pe întreaga 
Noul cincinal prevede 
o creștere a producției 
industriale globale a 
orașului cu 94 la sută 
față de anul 1970, o 
contribuție însemnată 
în acest sens qrmînd 
s-o aducă marele com
binat metalurgic.

ocu-
al 4- 
tară.

Eugen IONESCU



viața internaționala
VARȘOVIACondamnare fermă

a represiunilor împotriva forțelor Manifestări consacrate
aniversării Partidului

ATACURI ALE FORȚELOR
PATRIOTICE

• IN VIETNAMUL DL SUD
SAIGON 5 (Agerpres). — Forțele 

de eliberare din Vietnamul de sud 
au supus unor repetate atacuri de 
hărțuire o poziție a trupelor saigone- 
ze situată lîngâ localitatea Gio Linh, 
in regiunea Quang Tri. Patrioții au 
bombardat mai întîi această poziție 
cu mortiere, iar apoi au atacat direct, 
în mai multe rinduri, garnizoana sai- 
goneză.

In regiunea platourilor înalte, o 
unitate a forțelor patriotice a prins, 
timp de două ore, într-o ambuscadă 
o companie saigoneză.

★
VIETNAMUL DE SUD 5 (Ager

pres).— Comitetul pentru demasca
rea atrocităților comise de imperia
liștii americani și acoliții lor în 
Vietnamul de sud a dat publicității 
un comunicat în care se arată că, în 
1971, trupele americano-saigoneze au 
continuat să folosească pe scară largă 
armele chimice împotriva populației 
sud-vietnameze. Ca rezultat al acestor 
acțiuni, aproximativ 173 000 de per
soane au suferit intoxicații grave, au 
fost distruse păduri, ogoare însămi n- 
țate și grădini în suprafață totală de 
475 000 de hectare. Pentru ducerea 
războiului chimic împotriva popu
lației sud-vietnameze, Statele Unite 
au cheltuit în exercițiul financiar 
1970—1971 opt milioane de dolari, iar 
aviația americană a împrăștiat sub
stanțe chimice otrăvitoare asupra a 
20 de provincii sud-vietnameze.

Transformind Vietnamul de sud 
Intr-un poligon pentru experimenta
rea unor noi arme chimice, arată co- 

' municatul, imperialiștii americani 
continuă seria atrocităților împotriva 
populației sud-vietnameze, nesoco
tesc cererea fermă a opiniei publice 
mondiale de a se pune capăt agre
siunii Statelor Unite în Vietnam.

0 nouă
3 suveranității R.D. Vietnam»

SAIGON 5 (Agerpres). — O nouă 
violare a spațiului aerian și a teri
toriului R. D. Vietnam a fost comisă 
de aviația Statelor Unite. După cum 
anunță din Saigon agențiile Reuter și 
France Presse, un bombardier ame
rican de tipul „F-105“ a lansat 
miercuri dimineața un atac cu ra
chete asupra unui punct de pe teri
toriul R. D. Vietnam, situat la 10 ki
lometri nord de zona demilitarizată.

democratice din Coreea de sud
o UN COMENTARIU AL ZIARULUI „NODON

PHENIAN 5 (Agerpres). — 
comentariu consacrat noilor 
represive adoptate 
rionetă al lui Pak 
„Nodon Sinmun”, 
Partidului Muncii 
că așa-zisa „stare 
îndreptată împotriva 
triotice și democratice din Coreea 
de sud. Spre deosebire de jumătatea 
de nord a Coreei, a cărei p_t„ _ 
crește constant, pe măsură ce ma
rile obiective ale planului 
sînt înfăptuite cu succes, se arată lîn 
comentariu, Coreea de sud se zbate 
în ghearele înapoierii și ale haosu
lui politic. Această deosebire, ecoul 
de care se bucură în rîndul popu
lației sud-coreene politica guvernu
lui R.P.D. Coreene vizînd reunifica- 
rea pașnică, independentă a țării, 
precum și teama provocată de imi
nența prăbușirii regimului mariO-

SINMUN"
Intr-un 
măsuri 

de regimul ma- 
Cijan Hi, ziarul 
organ al C.C. al 
din Coreea, arată 
de urgență" este 

forțelor pa-

adevăratele 
campaniei de 

în ultima

putere
șesenal

netă de, la Seul sînt 
cauze ale intensificării 
represiuni declanșată 
vreme în Coreea de sud.

Obligat să cedeze în fața fermi
tății întregului popor, coreean și a 
opiniei publice internaționale și să 
accepte convorbirile de la Panmun- 
jon dintre reprezentanții organiza
țiilor de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană și Coreea de sud, regimul 
lui Pak Cijan Hi nu a făcut, însă, 
decit să împiedice înaintarea cu 
succes a convorbirilor, încă de la în
ceputul lor, prin crearea de obstacole 
artificialei

Cauza dreaptă a populației sud- 
coreene, care se bucură de întreg 
sprijinul frățesc și încurajarea 
populației din jumătatea de nord a 
Coreei, va fi cu siguranță încunu
nată de victorie — se arată în în
cheierea comentariului.

SANTIAGO DE CHILE 5. — Cores
pondentul nostru, E. Pop, transmite : 
Președintele Republicii Chile, Salva
dor Allende, a primit delegația de 
profesori universitari români, con
dusă de Tudor lonescu. Au partici
pat Vasile Dumitrescu, ambasadorul 
României la Santiago de Chile, și Erac- 
lie Militescu, director la întreprinderea 
mixtă chiliapo-română „Coemin". In 
cadrul întrevederii, președintele Sal
vador Allende a dat o înaltă apre
ciere aportului profesorilor universi
tari români Ia dezvoltarea și perfec
ționarea activităților științifice pe 
care le desfășoară Universitatea din 
Antofagasta pentru progresul 
nomic al regiunii nordice.

■ Cu acest prilej, președintele Salva
dor Allende a oferit un dejun, la 
care au participat oaspeții români, 
precum și Orlando Cantaurias, mi
nistrul minelor, Volodia Teitelboim, 
membru al Comisiei Politice a C.C. al 
P.C. din Chile, Anselmo Sole, pre-

ședințele Comitetului Politic Națio
nal al Unității Populare, și Jorje A- 
rarte, vicepreședintele Corporației 
cuprului din Chile.

întrevedere

eco-

P. Lup - J. Oyarce
SANTIAGO DE CHILE 5 (Ager

pres). — Tovarășul Petre Lupu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul muncii, care 
participă la festivitățile consacrate 
•aniversării semicentenarului Parti
dului Comunist din Chile, a avut o 
întrevedere cu Jose Oyarce, membru 
al Comitetului Central, al P.C. din 
Chile, ministrul muncii. Tntîlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

Acord de colaborare între

Muncitoresc Polonez
VARȘOVIA 5. — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
Cu prilejul sărbătoririi a 30 de ani 
de la înființarea. Partidului Muncito
resc Polonez, la Varșovia și în alte 
orașe din R. P. Polonă au avut loc 
manifestări prin care a fost marcat 
acest moment important din istoria 
poporului polonez. în cadrul organi
zațiilor de partid, în uzine, fabrici și 
instituții au avut loc adunări festive 
și întîlniri ale tineretului cu activiști 
și veterani ai mișcării revoluționare 
și muncitorești din Polonia.

La Muzeul de istorie a mișcării re- 
• voluționăre poloneze din capitală a 

avut loc vernisajul unei bogate ex
poziții cuprinzînd cîteva mii de ex-

ponate — documente, fotografii, bro
șuri, manuscrise, exemplare din arhi
vă ale presei conspirative, care pre
zintă sugestiv drumul parcurs de 
gîndirea progresistă și revoluționară 
din Polonia, incepînd din 1848 și pină 
în prezent.

Miercuri, Jan Szydlak, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a dezvelit, intr-un cadru 
festiv, o placă comemorativă, pe stra
da Krasinski din cartierul varșovian 
Zoliborz, pe locul unde, în urmă cu 
treizeci de ani, a avut loc, în condi
țiile ocupației fasciste, ședința con
spirativă de creare a Partidului 
Muncitoresc Polonez.

La Viena BELGIA

Guvernul Venezuelei a hotărit revocarea 
tratatului comercial încheiat cu S.U.A.

CARACAS 5 (Agerpres).— După 
cum s-a mai anunțat, președintele 
Rafael Caldera a declarat că guver
nul său a hotărit revocarea tratatului 
comercial' încheiat cu Statele Unite 
în 1939 și reînnoit în 1952, care pre
vedea livrarea către S.U.A. de petrol 
și minereu de fier provenind din Ve
nezuela — produse ce formează 
peste 90 la sută din exporturile a- 
cestei țări — în schimbul acordării 
unui regim preferențial mărfurilor 
nord-americane pe piața venezuelea- 
nă. Incepînd din - 1959, Statele Unite 
au impus însă cote restrictive la im
porturile de petrol și au scăzut pre
țurile la acest produs, ceea ce a 
adus mari prejudicii economiei ve- 
nezuelene.

„Hotărîrea' guvernului Rafael Cal
dera deschide posibilitatea promovă
rii unei politici de apărare a intere
selor naționale prin stabilirea unui 
sistem de relații favorabile dezvol
tării industriale independente a Ve-

nezuelei", se arată în declarația par
tidului Uniunea Republicană Demo
cratică (U.D.R.), dată publicității la 
Caracas.

„Această hotărîre, a declarat, pe 
de altă parte, Eduardo Machado, 
membru în conducerea Partidului Co
munist din Venezuela, trebuie să fie 
sprijinită de întregul popor, de toate 
partidele și clasele sociale, pentru a 
fi pregătiți să facem față oricăror 
măsuri de represalii pe care Statele 
Unite le-ar adopta ca urmare a de
nunțării tratatului". Agenția Prensa 
Latina informează că, practic, toate 
partidele și grupările politice din 
Venezuela au calificat hotărîrea gu
vernului Caldera ca pozitivă și ne
cesară, întrucît tratatul afecta serios 
dezvoltarea economiei țării.

institute de învățămint superior
din România și Chile

SANTIAGO DE CHILE 5. — Co
respondentul nostru transmite : La 
Ambasada României din Santiago de 
Chile a avut loc semnarea unui acord 
de colaborare între Institutul politeh
nic, Institutul de petrol, gaze, geolo
gie din București și Universitatea 
Nordului din Antofagasta.

Semnarea a fost precedată de o in
tensă activitate desfășurată, timp de 
cîteva săptămîni, de 'către o dele
gație de ' profesori universitari din 
România, condusă de Tudor lonescu. 
Profesorii români au colaborat cu 
cadrele didactice de la Universitatea ■ 
Nordului din Antofagasta la reali
zarea unui program de perfecționare 
a învățămîntului în specialitățile de 
ingineri. Totodată a fost elaborat 
proiectul de înființare a unui institut 
regional de cercetări științifice și teh-

nologice, în scopul' intensificării și 
diversificării activităților menite să 
contribuie la valorificarea bogățiilor 
naturale din nordul țării.

Acordul prevede dezvoltarea cola
borării între cadrele universitare ale 
celor două institute bucureștene și 
ale Universității din Antofagasta ; 
potrivit acordului, specialiștii români 
voi- acorda asistență în organizarea 
și' funcționarea Institutului de cerce
tări științifice și tehnologice.

La ceremonia semnării acordului 
au participat, din partea chiliană, mi
nistrul minelor, Orlando Cantaurias, 
și Miguel Campo, rectorul Universi
tății Nordului din Antofagasta, iar 
din pa'rtea română, delegația profe
sorilor universitari, precum și Văsile 
Dumitrescu, ambasadorul României 

• la Santiago de Chile.

au fost reluate

negocierile

S. A. L. T
VIENA 5 (Agerpres). — La Viena 

au fost reluate miercuri, după o 
pauză de 12 zile, negocierile sovieto- 
americane în problema limitării 
înarmărilor strategice (S.A.L.T.). Cele 
două delegații, conduse, ca și la tra
tativele anterioare, de Vladimir Se- 
mionov, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., și, res
pectiv, Gerard Smith, director al 
Agenției S.U.A. pentru dezarmare și 
controlul înarmărilor, s-au-reunit la 
sediul ambasadei sovietice din capi
tala austriacă. Viitoarea ședință va 
avea loc vineri, la sediul ambasadei 
S.U.A.

încheierea vizitei delegației P.C.F. in R.D. Vietnam
PARIS 5. — Corespondentul nos

tru, P. Diâconescu, transmite : Zia
rul „L’Humanită" a publicat comu
nicatul privind vizita în R. D. Viet
nam a delegației Partidului Comunist 
Francez, condusă de Rene Piquet, 
membru al Biroului Politic și al Se
cretariatului C.C. al P.C. Francez.'

Comunicatul relevă că 
frățească dintre Partidul celor ce 
muncesc din Vietnam, clasa munci
toare, poporul vietnamez și Partidul 
Comunist Francez, clasa muncitoare 
și poporul Franței a continuat să se 
consolideze și să se dezvolte. Dele
gația . P.C.F. reafirmă profunda sim
patie și sprijinul total al comuniști
lor, al clasei muncitoare și poporului

prietenia 
celor

francez pentru lupta patriotică a po
poarelor din Vietnam, Laos și Cam- 
bodgia împotriva agresiunii ameri
cane. Delegația Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam dă o înaltă 
apreciere luptei P.C.F. pentru reali
zarea în Franța a unei solidarități 
viguroase cu caqza dreaptă a po
porului vietnamez, a popoarelor în
doctrineze.

Părțile condamnă . acțiunile agre
sive ale imperialismului american în 
Indochina, îndeosebi intensificarea 
bombardamentelor asupra R. D. Viet
nam. și cer cu fermitate Administra
ției S.U.A.. să răspundă in mod serios 
propunerilor în șapte puncte ale Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud.

Interviul televizat
al președintelui Nixon
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a acordat un interviu corespondentu
lui rețelei de televiziune „Columbia 
Broadcasting System", Dan Rather, 
în cadrul căruia a declarat că, îna
inte de 14 ianuarie, va trebui să ia 
o hotărîre cu privire la depunerea 
candidaturii în vederea 1 reînnoirii 
mandatului pentru Casa Albă.

La întrebarea corespondentului 
iacă sfirșitul implicării americane 
in războiul din Indochina pină la ale
gerile prezidențiale din noiembrie 
presupune că în ziua alegerilor nu 
va exista pe teritoriul Indochinei nici 
o forță militară americană, președin
tele Nixon a evitat să fixeze un 

' termen precis pentru retragerea tu
turor trupelor americane. El a rea
firmat poziția Administrației privind 
ășa-numita „vietnamizare" a războ
iului. și a declarat că S.U.A. vor 
păstra „o forță reziduală în Viet
nam" și vor menține „posibilitatea 
atacurilor aeriene" împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam. Or, după 
cum se știe, această poziție este ferm 
criticată de opinia publică internațio
nală, inclusiv de cea americană, ca 
fiind in contradicție cu interesele po
poarelor din Indochina, cu dreptul lor 
sacru de a-și decide soarta în mod 
suveran. Președintele a încercat din 
nou să justifice continuarea agresiunii 
în Vietnam prin cunoscuta teză a „pro
tejării militarilor americani din 
Vietnamul de sud",. deși chiar perso
nalități politice americane au subli-

★
PARIS 5 (Agerpres). — Interviul 

președintelui S.U.A. — se arată in 
declarația reprezentantului delega
ției R. ’ D. Vietnam la Conferința 
cvadripartită de la Paris in pro
blema Vietnamului — constituie o 
ilustrare clară a politicii promovate 
în prezent de guvernul Statelor ți
uite, nare are drept scop continua
rea războiului, extinderea lui în în
treaga Indochină. Președintele Ni
xon a încercat să justifice încălcarea 
de către S.U.A. a angajamentelor pri
vind încetarea completă și necon
diționată a bombardamentelor și a 
altor acțiuni militare împotriva R.D. 
Vietnam și a mers pină la a califica 
drept „foarte eficiente" bombar
damentele efectuate în ultimele cinci 
zile ale anului 1971 asupra spitalelor 
și școlilor, bombardamente care au 
provocat victime în rîndurile popu
lației, ale elevilor și bolnavilor.

Reprezentantul delegației Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud la con
ferința . cvadripartită de la Paris a 
declarat că singura cale de rezol
vare » problemei vietnameze, cores-

niat că mijlocul cel mai bun de 
proteja soldații americani din Viet
nam cons.tă în retragerea totală a 
trupelor S.U.A. din întreaga Indo- 
chină. Totodată, președintele a reluat 
pretextul eliberării prizonierilor de 
război americani pentru a justi
fica menținerea forțelor reziduale in 
Vietnamul de sud.

în continuare, Richard Nixon 
referit la alte probleme externe 
Statelor Unite.

Trecînd la problemele interne 
țării, președintele 
din promisiunile 
au fost 
nivelul 
circa 6 
aproape 
în anul 
arătat Nixon; s-au aflat intre 1967 
și 1970 într-o situație ingrată și, deși 
în 1971 s-au făcut în acestă problemă 
unele progrese, rezultatele sint încă 
nesatisfăcătoare. Răspunzînd unei 
întrebări privind nemulțumirile fer
mierilor, Nixon a admis că aceasta 
este o problemă foarte importantă, 
că fermierii americani sînt profund 
preocupați de situația lor. El a re
cunoscut, totodată, persistența pre
judecăților și discriminărilor rasiale 
în societatea americană.

Referindu-se la tendințele inflațio
niste pe care, contrar promisiunilor, 
Administrația nu a reușit să le ate
nueze. președintele a reafirmat deci
zia sa de a menține controlul asu
pra prețurilor și salariilor pe o pe
rioadă nedefinită.

★
punzătoare intereselor popoarelor 
vietnamez și american, este ca gu
vernul S.U.A. să renunțe la ideea 
obținerii unei victorii militare și să 
se angajeze în tratative serioase la 
conferința de la Paris. Statele Unite 
trebuie să-și retragă imediat din 
Vietnamul de sud forțele lor armate, 
să pună capăt atacurilor împotriva 
■R. D. . Vietnam și să înceteze orice 
sprijin pentru grupul militarist al lui 
Nguyen Van Thieu, a 
prezentantul G.R.P.

WASHINGTON. — 
George McGovern, care 
candidatura la obținerea învestiturii 
Partidului democrat în alegerile pre
zidențiale din noiembrie, a declarat, 
în cadrul unei conferințe de presăi 
că negociatorii americani la convor
birile cvadripartite de la Paris 
au discutat niciodată problema 
tragerii tuturor trupelor S.U.A. 
Indochina in corelație cu eliberarea 
prizonierilor de război americani și 
a respins folosirea problemei prizo
nierilor ca pretext pentru continua
rea agresiunii Statelor Unite in In
dochina.

a
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ale
ale 

a admis că unele 
sale 
El a

se 
ceea 

nivelului înregistrat

electorale nu 
recunoscut că 

cifrează la 
ce reprezintă

realizate, 
șomajului 
la sută, 
dublul 
1868. Salariații americani, a

declarat re-

Senatorul 
și-a anunțat

nu 
re- 
din

agențiile de presă transmit
Kim Ir Sen, secretar generai 

al Comitetului Central al Partidului 
■ Muncii din Coreea, premier al Ca

binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, a primit delegația economică 
guvernamentală a R.P.- Chineze, con
dusă de Li Cian, ministru adjunct 
al comerțului exterior, care se află 
în vizită la Phenian. Cu acest prilej, 
Kim Ir Sen a avut cu membrii de
legației o convorbire prietenească.

și extern, informează' agenția M.E.N. 
Ședința a fost prezidată de președin
tele Sudanului, Gaafar El Numeiry. .

Prima reuniune din a- 
cest an a Consiliului de 
Miniștri al Franței, desfășu
rata ieri la Paris, a abordat o serie 
de probleme internaționale. La sfîr- 
șitul ședinței, purtătorul de cuvint al 
guvernului, Leo Hamon, a declarat, 
potrivit agenției France Presse, că 
„Franță consideră, ca și pină acum, 
că pregătirea multilaterală a confe
rinței general-europene asupra secu
rității și cooperării ar putea să în
ceapă imediat".

Rectoratul Universității 
din Vifîna 3 anunfat miercuri nu
mele personalităților cărora le-au fost 
conferite premiile Herder pe anul 
1972 (care, după cum se știe, se acor
dă anual unor personalități din do
meniul artei, literaturii și științei, in 
scopul promovării relațiilor cultura
le între popoarele continentului nos
tru). Printre premiați se află și prof, 
dr. Virgil Vătășianu. din Cluj.

tat de prietenie cu această țară. 
Totodată, P.S.J. declară că va acționa 
în direcția abrogării Tratatului ja- 
pono—sud-coreean și a stabilirii de 
relații diplomatice cu R.P.D. Core
eană.

Congresul Uniunii Socia
liste Sudaneze 3 3prob3t’ 
cursul ședinței dg miercuri, Carta 

• națională, care definește programul 
de acțiune al Uniunii pe plan intern

Programul politic al Par
tidului Socialist din Ja
ponia. Socialist din Ja
ponia a dat publicității programul 
său politic pe anul 1972. în program 
se subliniază, în food deosebit, nece
sitatea luptei politice pentru con- 

bune. Pro- 
pentru a- 

securitate ja-
diții de viață mai 
gramul se ’ pronunță 
brogarea Tratatului de 
pono-american și pentru retroceda
rea Okinawei în condiții favorabile 
Japoniei. Documentul evidențiază, 
de asemenea, necesitatea încheierii 
Tratatului, de pace între Japonia și 
R. P. Chineză, precum și a unui tra-

Recent a apărut in Mexic, la 
editura Grijalbo, traducerea mo
nografiei „Hegel" a academi
cianului C.I. Gulian. Za un an 
după traducerea aceleiași lucrări 
in Franța, la editura Payot. De 
același autor p apărut in acest 
an „Mit și cultură", in tradu
cere germană, la editura Eu
ropa din Viena-Frankfurt-Zu
rich și cartea „Problematica o- 
mului", sub titlul „El marxismo 
ante el hombre", la editura 
Fontanella din Barcelona. A- 
ceastă din urmă lucrare ■ se află 
sub tipar la edituri din R.F. a 
Germaniei, Portugalia și Bra
zilia.

Anglia își va retrage con
tingentul naval din Libia 
pină la 15 ianuarie, conform cererii 
formulate de oficialitățile libiene.

R. F. a GERMANIEI

Răcirea conjuncturii economice
înfierbîntă climatul social

Primul constructor vest- 
german de automobile, cu
noscuta firmă „Volkswa
gen", a anunțat, luni, conce
dierea temporară a 
din cei 130 000 ' '
ai săi. Măsura 
ducătoare de 
„gărgărițe" a 
la .scurt timp, 
mare concern 
„Thyssen", care 
„grafice reduse" 
pentru 10 500 de 
Alte importante 
deri vest-germane au de
clarat că-i vor urma pe 
„cei doi mari". „E ca și 
cum cineva ar fi deschis 
fereastra, scrie „STUT- 
TGARTER ZEITUNG", și 
dinți—o dată intră un cu
rent de aer rece în serele 
conjuncturii noastre. Aido
ma unui guturai, se întinde 
molima zilelor de lucru in
complete, a uzinelor închi
se, a licențierilor. Teama 
de gripă, . conchide ziarul 
citat, bîntuie în economia 
(vest) germană".

Experții Institutului de 
studii economice I.F.O. din 
Miinchen au elaborat recent 
o'diagramă a „temperatu
rii" economiei R. F. a Ger
maniei, în care ritmul de 
creștere descrie o curbă 
descendentă — de la 5.5 la 
sută în 1970. la mai puțin 
de 3 la sută în 1971 ; iar 
pentru anul acesta se pro- 
nostichează că ..răcjrea“ 
conjuncturii ar putea cobori . 
pină aproape de zero Fe-

90 000 . 
de lucrători 
uzinei pro- 
automobile- 
fost imitată, 
de cel mai 

siderurgic, 
a introdus 

de lucru 
muncitori, 
întreprin-

nomenele de recul, ce-și fac 
loc în economia vest-ger- 
mană și care, pină nu de 
mult, erau socotite de unii, 
specialiști drept „relaxări 
conjuncturale", sînt califi
cate acum de săptămînalul 
„WIRTSCHAFTSWOCHE" 
ca „indicii unui pericol de 
recesiune ce evoluează si
multan cu creșterea prețu
rilor".

Reevaluarea mărcii, de 
două ori în mai puțin de 
trei ani, făcînd să crească 
prețurile mărfurilor, a slă
bit competitivitatea 
selor vest-germane 
piața internă, cit și 
externă. Afluxul 
menzi s-a încetinit 
derabil, antrenînd 
rea cu 13 la sută a 
taților de producție, 
ma șomajului s-a ridicat cu 
o acuitate neașteptată în a- 
ceastă țară, care, datorită 
lipsei adesea resimțite de 
brațe de muncă, a atras un 
mare număr de muncitori 
străini, care acum sînt cei 
dinții afectați de aceste fe
nomene fiind nevoiți să-și 
caute de lucru aiurea. Bi
roul federal al muncii a a- 
nunțat in decembrie 1971 
'p.este 200 000 de șomeri to
tali, cu 50 la sută mai mult 
decit în 1970.

Prognoza pentru 1972, e- 
laborată de Consiliul ex- 
perților economici, indică o 
creștere în continuare a de
calajului dintre cerere și 
ofertă. Economiștii ' apre-

produ- 
atît pe 
pe cea 
de co- 
consi- 

reduce- 
capaci- 
Proble-

ciază că patronatul va cău
ta și în acest an să recu
pereze pierderile pricinuite 
de reevaluarea mărcii prin 
sporirea prețurilor. Aceasta 
va slăbi însă și mai mult 
cererea de bunuri, nu nu
mai pentru investiții,' ci și 
pentru consum. Căci, așa 
cum remarcă ziarul * 
WELT", 
moneul omului de rînd 
micșorează de 
alta".

O serie de 
vest-germani 
în ansamblul său, această 
situație amintește de 
rio’ada premergătoare 
cesiunii " ,
s-a înregistrat prima 
de re a 
perioada 
berînd i 
lui 
Dar 
ză și mai mult cercurile 
politice și de afaceri este 
faptul că, spre deosebire de 
recesiunea din 1967, simpto- 
mele de slăbire a conjunc
turii se conturează pe fon
dul actualei încordări a si
tuației monetare și a relați
ilor comerciale, interocc.i- 
dentale. Președintele Insti
tutului pentru industrie. 
Rolf Rodenstock, apreciază 
că, in urma devalorizării 
dolarului, veniturile prove
nind din exporturile R. F. a 
Germaniei cățr.e S.U.A. vor 
scădea în 1972 cu 30 la 
sută, ceea ce înseamnă o

„DIE
„marca din port- 

se 
la o lună Ia

comentatori 
consideră că.

difi 1967,
pe- 
re- 

cind 
scă-
dint producției 

postbelică, spul- 
mitul așa-numitu- 

„miracol economic", 
ceea ce îngrijorea-

pierdere de 1,1 miliarde de 
dolari. „Industriașii vest- 
germani, declara recent cu
noscutul bancher Ludwig 
Poullain, sînt dezorientați, 
le este teamă de ziua de 
mîine". De altfel, 62 dintre 
cei mai mari oameni de 
afaceri au umplut zilele a- 
cestea paginile 
vest-germane cu

, ticuri din cele mai sumbre.
Sindicatele consideră că > 

patronatul încearcă să dra
matizeze, pe cit posibil, de
teriorarea conjuncturii eco- 

■ nomice în scopul de a pre
veni noi revendicări ale oa
menilor muncii de sporire 
a salariilor, corespunzător 
creșterii prețurilor și profi
turilor. „Răcirea conjunc
turii — declara însă liderul 
sindicatului I. G. Metall, 
Otto Brenner — va încălzi 
climatul social, 
relevă acesta, 
au manifestat 
de combativă 
Or, în R. F. 
persistă incă 
de la sfirșitul 
a metalurgiștilor din landul 
Baden-Wiirtemberg, consi
derată a fi cea mai mare 
acțiune revendicativă din 
perioada postbelică a oa
menilor muncii vest-ger- 
mani, făcînd să răsune în 
întreaga țară — așa cum s-a 
exprimat plastic un ziar — 
„trimbițele Ierihonului".

ziarelor 
pronos-

Niciodată, 
muncitorii nu 
o ardoare atit 

ca acum", 
a Germaniei 
ecoul grevei 
anului trecut

Gh. CERCELESCU

în legătură cu vizita pre
ședintelui Nixon în China, 
ministrul ad-intetim al afacerilor ex
terne al R.P. Chineze. Ci Pîn-fei, a 
avut convorbiri cu general de bri
gadă Alexander M. Haig, asistent 
adjunct al președintelui S.U.A. în 
problemele securității naționale, 
care se află la Pekin în vederea 
realizării unor aranjamente de ordin 
tehnic — anunță agenția China Noua?

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, i-a primit 
marți pe reprezentanții permanenți ai 
Indiei și Pakistanului la Națiunile 
Unite, Samar Sen. și respectiv Agha 
Shahi. Agențiile U.P.I. și Reuter in
formează că cei doi diplomați au 
prezentat secretarului general al 
O.N.U. poziția guvernelor lor cu pri
vire la situația creată în urma con
flictului indo-pakistanez.

La Panmunjon, cu
unei noi reuniuni a Comisiei militare 
de armistițiu din Coreea, reprezen
tantul R. p. D. Coreene a prezentat 
un protest hotărît în legătură cu con
tinuarea provocărilor armate împo
triva R. P. D. Coreene. în cursul 
anului 1971, a arătat el, imperialiștii 
americani și trupele regimului ma
rionetă de la Seul au comis peste 11 800 
acte de. încălcare a acordului de ar
mistițiu, au deschis focul de peste 
550 ori asupra teritoriului R. P. D. 
Coreene, au infiltrat peste 330 spioni 
și sabotori în jumătatea de nord a 
țării și au violat spațiul aerian al 
R. P. D. Coreene de peste 20 de ori, 
trimițînd avioane militare să efectue
ze misiuni de spionaj și acte dușmă
noase.

0 nouă linie de metro, 
lungă de 3 kilometri, care permite să 
se străbată capitala sovietică în di
recția nord—sud in numai 31 de mi
nute și 40 de secunde, a fost inaugu
rată miercuri, relatează agenția 
T.A.S.S.

Adunarea Constituantă 9 
aprobat proiectul preliminar al noii 
constituții ceyloneze. Potrivit preve
derilor constituției. Ceylonul se va 
numi, incepînd de la 2 martie 1972, 
Republica Shri Lanka și va ieși din 
Commonwealth

Primul ministru al Mal
tei, Dom Mintoff, a interzis folo
sirea instalațiilor de pe insulă 
către Flota a șasea 
Marea Mediterană, a anunțat 
nisterul britanic al Apărării.

americană
de 

din 
Mi-

Guvernul nakistanez
preluat controlul asupra 
băncilor și companiilor de 
asigurare din țară -3 anun^1 
ministrul de finanțe al Pakistanului, 
Mubashir Hasan.

Oamenii muncii din Ita
lia continuă -lupta pentru reforme 
social-economice, împotriva șomaju
lui și a creșterii costului vieții. în 
diferite zone ale țârii au loc greve 
pe timp determinat, în cadrul căro
ra muncitorii organizează adunări și 
demonstrații în sprijinul revendică
rilor lor. Miercuri, la Verona a avnt 
loc o grevă generală de trei ore, or-. 
ganizată de sindicatele muncitorilor 
din industrie.

Criza guvernamentală din Belgia se 
prelungește. După eșecul încercării 
de a forma un nou cabinet, făcută de 
liderul partidului social-creștin. nici 
misiunea de informare, întreprinsă 
de președintele Partidului socialist, 
nu a dat rezultate pină acum.

După cum' se știe, această criză 
de guvern s-a dezlănțuit după ale
gerile din 7 noiembrie 1971.

Datorită eroziunii suferite de parti
dul libertății și progresului — care a 
deținut in trecut un rol de prim plan 
pe scena politică a țării — social- 
creștinii și socialiștii au reușit să se 
situeze în continuare în fruntea scru
tinului și să-și mențină nivelul re
prezentării în parlament. în aceste 
condiții, refacerea fostei coaliții gu
vernamentale apărea observatorilor 
ca singura alternativă posibilă. Dar, 
după cit se pare, numai teoretic, 
deoarece, în practică, lucrul s-a dove- 

~ . o
. .. cînd

Baudouin l-a însărcinat pe 
prim-ministru Eyskens cu for- 
unui nou guvern, negocierile 
reprezentanții partidelor so-

dit extrem de dificil. După circa 
lună și_jumătate de la data 
regele 
fostul 
marea 
dintre 
cial-creștin și socialist au eșuat.

Motivul ? După aprecierile presei 
belgiene, negocierile au reliefat 
puncte de vedere distonante între 
social-creștini și socialiști în legă
tură cu programul de guvernare 

'intr-o gamă largă de probleme : 
economice, financiare, sociale și de 
învățămint. Astfel, propunerile socia
liștilor urmărind instituirea unor 
forme de control oficial în unele sec
toare de activitate, cum ar fi cel 
bancar și al electricității, atitudinea 
acestora într-o serie de probleme' so
ciale și școlare au întîmpinat opozi
ția deschisă a . social-creștinilor. La 
aceasta se mai adaugă situația eco- 
nomico-socială și perspectivele destul 
de incerte în aceste domenii ale nou
lui an. Rapoartele •publicate receni; de 
Departamentul pentru problemele 
economice și Consiliul Economic 
Central atestă, astfel, scăderea pro
ducției industriale, creșterea șoma
jului și accelerarea continuă a ma
jorării prețurilor la bunurile de con- 
șum. în aceste condiții s-au ascuțit 
conflictele sociale. După statistici in
complete, din 1968 încoace, în țară 
s-au înregistrat în fiecare an de două 
ori mai multe greve, de trei ori mai 
mulți greviști și de patru ori mai 
multe zile de grevă decit în perioada 
1961—1967. „Plafonul de nori este 
coborît, iar climatul social din țară 
este trist, cel puțin în anumite sec
toare de activitate și în anumite re
giuni unde răbdarea și resemnarea 
n-au fost niciodată caracteristice" — 
scria
„Le Soir", îuțr-uu wiiieuiariu 
sacrat mișcării . revendicative 
siderurgia Liege-ului, mișcare care 
a cuprins peste 5 000 de munci
tori. într-o asemenea conjunctură! nu 
este de mirare că partidelor din coa
liția guvernamentală le vine mult 
mai greu să cadă de acord asupra 
unor soluții.

După retragerea lui Eyskens, mi
siunea de informare a fost încredin
țată copreședintelui Partidului so
cialist, Edmond Leburton. Presa a 
relevat de la început dificultățile pe 
care le comportă această misiune. In 
acest sens, a fost evocat .incidentul 
care l-a opus pe Leburton’. în urmă 
cu cîteva luni, social-creștinilor. Este 
vorba de un interviu acordat publi
cației „Pourquoi pas în care au 
fost rostite aprecieri puțin amabile
la adresa social-creștinilor. aprecieri 
pe care Leburton a refuzat să' le 
retracteze. Tocmai acest incident a 
servit ca pretext pentru decizia de 
a se ține alegeri anticipate. Solicitați 
să-și spună părerea despre noul de
semnat, social-creștinii au declarat 
reprezentanților presei : „Pentru noi. 
persoana contează mai puțin. Ceea ce 
ne interesează, în schimb, sînt pro
punerile sale, programul său de ac
țiune". Or, în această privință, așa 
cum s-a văzut, punctele de pornire 
în noua rundă de negocieri au fost 
destul de îndepărtate. Primit marți 
de regele Baudouin pentru 
zenta un raport 
sale, Edmond 
desărcinat de 
Miercuri seara, suveranul l-a primit 
pe Gaston Eyskens, pe care l-a în
sărcinat din nou cu misiunea de a 
forma viitorul guvern. In această 
situație, observatorii politici nu se 
grăbesc deocamdată să avanseze 
vreun pronostic.

nu de mult ziarul belgian 
ințr-un comentariu con- 

: din

asupra 
Leburton 
mandatul

a-i pre- 
misiunii 
a fost 
primit.

Radu BOGDAN
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