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• CE E NOU LA PRIMĂ 
RIE ? INTENȚIILE DE 
IERI LE TRANSFOR
MĂM AZI ÎN FAPTE

® PE MARGINEA LEGI
LOR ADOPTATE RE
CENT DE MAREA A- 
DUNARE NAȚIONALĂ

• FILMELE PRIMULUI
SEMESTRU ALANU 
LUI

• FAPTUL DIVERS

si micronii

Priorități pe agenda
economică a noului an

Mărlndu-și producția INTR-UN RITM MEDIU ANUAL DE 16,2—17,5 LA 
SUTA, chimia se menține și in actualul cincinal drept cea mai dinamică ra
mură a economici naționale. Această dezvoltare își găsește fundamentarea în 
politica consecventă a partidului și statului nostru de valorificare superioară 
a resurselor naturale de care dispunem, în necesitatea satisfacerii cerințelor 
crescînde de produse chimice, atît pe plan intern, cit și Ta export. Ce loc 
ocupă anul 1972 în realizarea obiectivelor mari și complexe puse în fața chi
miei in actualul plan cincinal 7 Care este problematica majoră ridicată de 
înfăptuirea in bune condiții a sarcinilor stabilite in planul de stat pe acest 
an 7 La aceste întrebări ne răspunde ..................

— Pornim la realizarea sarcinilor 
deosebit de mobilizatoare ale anului 
1972, de pe pozițiile Optimiste ale 
succeselor înregistrate în 1971, primul 
an al cincinalului. Amintesc, de pildă, 
că în anul trecut, planul producției 
globale a fost realizat și depășit pe 
ansamblul ministerului, produeîn- 
du-se suplimentar însemnate canti
tăți de fire și fibre chimice, cauciuc 
sintetic, mase plastice ; s-au înre
gistrat substanțiale sporuri de bene
ficii față de plan.

Desigur, acest bilanț pozitiv putea 
fi mult mai bun. O analiză mai a- 
tentă, la nivelul unităților produc
tive, a modului în care a participat 
fiecare dintre ele la obținerea aces
tor rezultate, arată că mai există o 
seamă de resurse interne de sporire 
a producției, mai ales în unitățile noi 
dotate cu utilaje și tehnologii mo
derne, care așteaptă să fie valorifi
cate, că nivelul cheltuielilor de pro
ducție este încă mare la unele pro
duse, că forța de muncă nu este uti
lizată totdeauna în mod rațional. 
Iată de ce, la fundamentarea sarci
nilor de plan pe 1972, am avut în 
vedere și înlăturarea acestor situații 
critice din unele întreprinderi, con
comitent cu obținerea unor parametri 
înalți de funcționare la instalațiile 
noilor unități.

— Care sînt principalele argu
mente în acest sens ?

— Practic, nu există capitol al 
planului la care nivelurile stabilite în 
1972 să nu fie mai mari, mai mobili
zatoare decît cele atinse in anul tre
cut. Iată o comparație concludentă :

numai sporul valoric al producției in 
acest an este echivalent cu întreaga 
producție globală a unităților indus
triei chimice realizată în anul 1957. 
Cit privește creșterea eficienței acti
vității productive, prin sporirea gra- ' 
dului de prelucrare a materiilor pri
me, aceasta se reflectă în indicatorii 
economico-financiari astfel ; cheltu
ielile la 1 000 lei producție-marfă vor 
fi reduse cu 31 de lei față de reali
zările anului trecut, iar beneficiile 
vor crește cu 26 ta sută.

De asemenea, vom urmări în mod 
mult mai stăruitor ca toate crește
rile cantitative să se realizeze în 
condițiile accentuării diversificării 
gamei de produse și sortimente, îm
bunătățirii nivelului lor calitativ. De 
fapt, în legătură cu această latură 
Importanță a activității noastre, a- 
mintesc că s-a elaborat un plan con
cret de acțiune, cu termene și res
ponsabilități precise, a cărui înfăp
tuire se află în centrul atenției încă 
din primele zile ale anului. Planul 
cuprinde, printre altele, elaborarea 
de studii pentru alinierea sub aspec
tul caracteristicilor tehnice, funcțio
nale și estetice a produselor chimico 
la nivelul celor s'milare de pe piața 
mondială, îmbunătățirea modului de 
prezentare a produselor și perfecțio
narea sistemului de ambalare, intro
ducerea metodelor noi de control și 
în special a controlului statistic, or
ganizarea activității de „service".

— Tovarășe ministru, vă propu
nem să vă opriți mai pe larg a- 
supra PROBLEMEI ÎNGRĂȘĂ
MINTELOR CHIMICE. An de an, 
s-au prevăzut creșteri însemnate

la aceste produse. In anul 
care a început, sporurile prevă
zute sint considerabile : PLANUL 
DE STAT PREVEDE O CREȘ
TERE A PRODUCȚIEI DE ÎN
GRĂȘĂMINTE CU CIRCA 31 LA 
SUTA FAȚA DE REALIZĂRILE 
PRELIMINATE PE 1971. Aceasta 
înseamnă un plus de aproape 
340 000 tone de îngrășăminte sub- 
stanță activă. VOR PRIMI UNI
TĂȚILE DIN AGRICULTURA, 
LA TIMP, INTREAGA CANTI
TATE DE ÎNGRĂȘĂMINTE? 
Punem această întrebare, intru- 
cît in ultimii trei ani s-au înre
gistrat sistematic restanțe la pro
ducția de îngrășăminte chimice.

— Da, este adevărat. Cauzele se 
cunosc. Este vorba, în principal, de 
apariția unor deficiențe tehnologice 
și întreținerea necorespunzătoare a 
unor instalații, de nerespectarea pa
rametrilor tehnologici la unele com
binate. Precizez, insă, că anul trecut, 
in afara Combinatului de îngrășămin
te chimice din Turnu-Măgurele, toate 
celelalte unități și-au realizat planul a 
la îngrășăminte.

Examinînd cauzele rămînerilor în 
urmă față de plan, nu numai la în
grășăminte, ci și la alte sortimente, 
conducerea ministerului a atras cu 
toată seriozitatea atenția centralelor 
industriale, conducerilor de întreprin
deri că sînt direct răspunzătoare de 
orice neajunsuri de natură tehnică 
sau organizatorică, a căror lichidare 
se află în sfera lor de competență, 
în unitățile restanțiere, încă din anul 
trecut s-au întocmit programe ample 
pentru prevenirea și înlăturarea ori
căror defecțiuni, a căror aplicare este 
urmărită sistematic de către centrale 
și conducerea ministerului. Fiecare 
colectiv de întreprindere trebuie să 
înțeleagă clar că beneficiarii, în spe
ță agricultura, așteaptă de la chimic 
întreaga cantitate, fiecare tonă de 
produs inclusă în plan și că nu putem 
admite nici un fel de justificări pen
tru nerealizarea întocmai a produc
ției planificate.

7n dezbatere
problemele extinderii

1 RECRUTAREA 
Șl CALIFICAREA 
FORȚEI DE MUNCĂ

După cum este cunoscut, IN LUMINA MASURILOR STABILITE 
DE COMITETUL EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R., MINISTERELE, CE
LELALTE ORGANE ECONOMICE CENTRALE, CENTRALELE IN
DUSTRIALE ȘI ÎNTREPRINDERILE AU ÎNDATORIREA SA ÎNTOC
MEASCĂ PlNA LA 31 IANUARIE A.C. PROGRAME DE MASURI 
TEHNICO-ORGANIZATORICE PENTRU GENERALIZAREA SCHIM
BULUI II ȘI INTRODUCEREA ȘI EXTINDEREA SCHIMBULUI III, 
PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE UTILIZARE A CAPACITĂȚI
LOR DE PRODUCȚIE. Stabilirea acestor programe de acțiune în mod 
temeinic și judicios, aplicarea riguroasă în practică a măsurilor cu
prinse in ele au o mare însemnătate economică in condițiile acestui an, 
cînd — potrivit prevederilor planului — 45 LA SUTA DIN SPORUL 
DE PRODUCȚIE FAȚA DE ANUL 1971 URMEAZA SA SE OBȚINĂ 
PRIN FOLOSIREA MAI BUNA, INTENSIVA Șl EXTENSIVA. A CA
PACITĂȚILOR EXISTENTE.

Evident, problemele care se cer a fl rezolvate sînt multiple și com
plexe, sfera lor cuprinzînd un șir de aspecte — de Ia asigurarea forței 
de muncă, la aprovizionarea și asistența tehnică în schimburile II și 
III. In cadrul unei „mese rotunde" organizate la redacție, CU SPRIJI
NUL COMITETULUI MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R., am abor
dat una din aceste probleme — și anume : RECRUTAREA ȘI CALI
FICAREA CADRELOR NECESARE, urmînd ca — în continuare — 
ziarul nostru să trateze ȘI ALTE ASPECTE ESENȚIALE LEGATE
DE APLICAREA MASURILOR STABILITE DE COMITETUL EXECU
TIV AL C.C. AL P.C.R. pentru intensificarea acțiunii de generalizare 
a schimbului II, de introducere și extindere a schimbului III.

(Publicăm în pagina a III-a a 2iarului principalele concluzii des
prinse iitn dezbaterile la „masa rotundă").

Intr-una din 
dimineți, Petru 
tă, inginer șef al Uzi
nei de mașini grele 
București, proiectează 
pe un ecran imaginar 
tabloul impresionant 
a 330 000 de repere din 
componenta unui a- 
gregat cel mai com
plex produs industrial 
din cite s-au fabricat 
vreodată in România, 
turboagregate energe
tice de 330 MW. Un 
singur asemenea turbo- 
agregat va furniza
mai multă energie
electrică decît hi
drocentrala de pe Ar
geș ! Unele din a- 
ceste sute de mii de 
repere au zeci 
de tone, altele 
grame.

La întrebarea 
realizat pină acum, un 
raport sec ar consem
na : au fost intro
duse in fabricație (cu 
toată pregătirea teh
nologică necesară) con
strucțiile sudate pen
tru carcasele de joasă 
presiune și pentru 
carcasa generatorului ; 
s-au terminat rotarii 
pentru turbine pînă la 
faza de găurire pen
tru paletare, paletele 
sint intr-o fază avan
sată (65 la sută din 
întreaga manoperă), 
sint in faza de finisa
re diafragmele turna
te. sînt in faza de su
dură diafragmele su
date. sînt in faza de 
finisare carcasele de 
înaltă presiune ; pen
tru restul ansamblelor 
s-a consumat 44 la 
sută din manoperă. 
Pentru generatorul de 
330 MW carcasa ur
mează a fi supusă la 
probe. A fost însușită 
tehnologia de fabrica
ție a bobinajului (se 
află în fabricație bobi- 
najele pentru 2 gene
ratoare)... Un inventar 
sec, o înșiruire de de
numiri tehnice... 
tru oamenii de 
insă, inventarul 
ta are valoarea 
an de muncă asiduă, 
a unor succese incon
testabile. O singură 
denumire din inven- ...... .......
tarul acesta poate de- re distanță, lâ struți

aceste 
Belco-

și zeci 
citeva

ce s-a

Pen- 
aici, 

aces- 
unui

veni subiectul unei 
palpitante povestiri... 
Un reper din 330 000. 
Un rotor. O piesă de 
30 de tone, un ax me
talic, seamănă cu un 
mosor gigantic... Este 
ceea ce se cheamă aici 
o piesă strunjită. Pie
să struniită e și un, 
banal șurub de citeva' 
zeci de grame. La un 
șurub dimensiunile se 
măsoară in sutimi de 
milimetru. La rotorul 
de care vorbim, di
mensiunile se măsoară 
electronic in microni. 
Strungul care execută 
o asemenea strunjire 
nu e un strung obiș
nuit, e ceva . compara
bil și ca dimensiuni, 
dar mai ales prin 
complexitate, cu o fa
brică. Imaginea strun
garului cu mina pe 
manete n-are ce cău
ta aici. Comenzile se 
fac de la un tablou cu 
ecrane și beculețe co
lorate. Comenzi nu
merice... Strungarul 
nu e nici el un strun
gar obișnuit. Unul 
dintre ei, George 
Popa, se află acum in 
faza de trecere 
o piesă la alta.

— Cu citeva 
înainte de Anul 
spune el, am terminat 
de strunjit un rotor la 
care am lucrat apro
ximativ două luni. 
Acum trebuie să încep 
un altul... Toate ro
toarele pentru prima 
turbină au fost finisa
te de mine... Voi lucra 
acum pentru a doua 
turbină. Intr-un fel, 
pentru mine, timpul, 
anii, se măsoară alt
fel. Am lucrat 
pentru prima 
produsă de 
noastră. Ea va 
dată în 1972. Acum, voi 
începe să lucrez pen
tru o turbină care se 
va termina peste doi 
ani...

de la

zile 
Nou,

in 1971 
turbină 

uzina 
fi pre-

Dar el mai are ți 
alte unități de măsu
ră a timpului.

— $i cu toate astea 
timpul se măsoară, la 
mine, in microni... La 
încastrările pentru pa
lete, acolo uncie fieca-

jiri pe suprafețe mari, 
trebuie să respecte di
mensiuni măsurate in 
microni, ,
minutele, orele se sub
ordonează și ele aces
tei măsurători. O sin
gură greșeală, oricît 
de mică, poate arunca 
la fier vechi o piesă 
de 35 de tone in care 
s-au însumat valori de 
milioane. Rebutul este 
aici cu desăvîrșire in
terzis...

L-am privit mai a- 
tent pe omul acesta. 
N-are o statură impo
zantă. Pe lingă strun
gul lui pare un pilot 
al unei 
cosmice. Obișnuita me
taforă a îngemănării 
omului cu mașina 
n-are aici un suport 
vizibil. Mașina este un 
colos gata parcă ari
cind să sfideze pre
zența omului : și, to
tuși, puterea acestui 
om asupra mașinii e 
absolută. L-am văzut 
îmbareîndu-se ,.ta bor
dul" ei și dictindu-i 
mașinii, după lungi 
tabele, cifrele pe care 
creierul ei electronic 
trebuie să le memori
zeze ca să-și poată în
deplini programul de 
lucru pentru o rouă si 
lungă operație da 
struniire. Ochii magici 
ai mașinii — ecranele 
ei luminate — clipeau, 
repetau cifrele, semn 
că ' a înțeles si că se 
supune. Am avut ast
fel, foarte concret, 
imaginea startului in
tr-un zbor cosmic că
tre o promisiune a 
viitorului. Este zborul 
spre clipa in care, da 
pe poarta acestei uzi
ne. va pleca un pro
dus industrial cum 
puține se fac astăzi in 
lume : un certificat 
definitiv și incontesta
bil al capacității de 
creație pe care a do- 
bindit-o gindirea teh
nică și industria 
României socialiste. Pe 
rampele marii uzine 
de pe cimpia Berce- 
nilor, timpul se mă
soară in microni și 
produce miliarde...

secundele,

uriașe nave

Mihai CARANFIL

CE VA FI NOU IN LIBRĂRI11
In sectorul de prelucrâri al secției turbine se nasc rotori giganți,

Realizări
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Zilele trecute am aflat cu emoție că încă o dată au 
fost conferite titluri de „Mamă Eroină" și ordinul 
„Mamă Eroină", ordine „Gloria Maternă" și „Medalii 
ale Maternității". De această dată, unor mame din ju
dețul Neamț care au născut și crescut mai mulți copii. 
Mii și mii de copii, poate zeci de mii de nepoți care 
le datorează și lor curățenia sufletească, fermitatea ca
racterelor, faptul că știu să-și poarte demnitatea între 
semeni, oameni de cele mai felurite profesii, contri
buind fiecare, pe măsura puterii sale, la edificarea ță
rii. In furnalele înălțate de ei, în formulele științifice 
din tratate, în orașele construite pe locurile unde altă
dată hălăduiau ciulinii șesurilor sau fiarele pădurilor,

tn lanurile opulente ale bărăganurilor, peste tot unde 
trăiesc și muncesc ei, este și o părticică din viața celor 
care i-au ajutat să devină ceea ce sint: mamele lor.

Nu cred că greșim dacă afirmăm : indiferent de vîrstă 
purtăm permanent în noi, ca pe un talisman, amintirea 
mamelor noastre. Poate nici nu-i doar o prezență, ci re
fugiul intim al unor prezențe dragi, care se pot observa 
totuși în gindurile, simțirea și faptele noastre. Fiindcă 
ne-au dat nu numai ce au putut, nu numai ce au știut, 
ci mult mai mult — ne-au dat ceea ce erau, ne-au 
dat ființa, au depus toate strădaniile pentru a da și 
a forma viața. Și pentru că ne-au ajutat să ne însu
șim cea 
ria de
— pe noi și viața 
munca, pentru ca să 
bucuria. Cînd anii ne 
de noi primit pași — simbol și îndemn către adevărata 
viață. Tot de la ele am aflat mai apoi că jocul și în
țelepciunea noastră este iubirea, destăinuindu-ne prețul 
primăverii fără a uita să ne spună și să ne arate cum 
și de ce trebuie iubită primăvara.

Respectul, admirația și recunoștința au venit și în 
acest an, ca in toți anii socialismului, din partea între
gii colectivități. Reașezarea relațiilor interumane pe 
baze noi, obiective, în cadrul orînduirii socialiste, a 
permis ridicarea la rangul de datorie etică fundamen
tală cinstirea, așa cum se cuvine, a mamelor și a ma
ternității. Este supremul gest de răsplată — omagiul 
națiunii .Gloria maternă — gloria țării.

Mircea BUNEA

în expunerea tovarășului 
Nioolae Ceaușescu la ple
nara Comitetului Central 
din zilele de 3—5 noiem
brie 1971 sînt exprimate cu 
o claritate exemplară di
recțiile de dezvoltare ale 
artei românești, chemările 
înflăcărate ale secretarului 
general al partidului adre
sate scriitorilor, constituind 
o infuzie de elan și de en
tuziasm creator pentru toți 
slujitorii frumosului. Deci, 
și pentru cei din teatru.

„Redați în artă — a spus 
secretarul general al par
tidului — mărețele trans
formări socialiste ale țării, 
munca clocotitoare a mili
oanelor de oameni ; veți 
găsi și contradicții și con
flicte reale, nu închipuite, 
și fapte mărețe, emoțio
nante, demne de numele 
de om".

Pentru noi, cei ce ne a- 
flăm la conducerea 
scene, îndemnul de 
sus se transformă 
gravă responsabilitate. Și 
asta pentru că nici o disci
plină artistică n-are posi
bilități mai mari să fie o 
oglindă fidelă a contempo
raneității ca teatrul. Va 
trebui să căutăm și să gă
sim mijloacele cele mal 
potrivite pentru stimularea 
scrierii unor piese, 
vingătoare și 
care să redea 
transformări socialiste 
țării". E necesar să desco
perim talente tinere și să 
le îndrumăm interesul spre 
înfățișarea unor „conflicte 
reale, nu închipuite". Sîn
tem obligați să facem toa
te eforturile, regizorale și 
interpretative, pentru rea
lizarea unor spectacole e- 
moționante și puternice, 
care să releve acele carac
tere nobile „demne de nu
mele de om", oameni care 
în viață, în viața cea de toa
te zilele, scriu în chip pa-

tetic marea epopee a con
strucției socialiste.

Un director de teatru 
sau un regizor nu e un e- 
xecutant, ci un factor de 
creație. A descoperi o pie
să, a descoperi un autor și 
a-1 impune atenției publice 
e un act de inspirație, de 
dăruire artistică. Dar nu 
se poate concepe act de 
creație fără asumarea unei 
răspunderi. Trebuie, deci, 
să ne obișnuim și noi, oa
menii de teatru, cu ideea

birea" — a cerut secretarul 
general al partidului — „in 
înțelesul lor măreț". A- 
ceastă prețioasă recoman
dare ne previne împotriva 
acelor tendințe care, fie în 
numele unei originalități 
rău înțelese, fie al unor 
mode dubioase de import, 
înfățișau realitatea și cele 
mai înalte sentimente o- 
menești în chip denaturat, 
scoțînd la iveală trăsături 
străine de înfățișarea și 
psihologia contemporani-

obligativității acestui con
tract cu viitorul. Nu ne 
putem rezuma doar cu pre
luarea valorilor consacra
te. Trebuie și să ne stră
duim, să investim în lan
sarea unei noi piese, sau 
a unui debutant, toate re
zervele noastre de entuzi
asm și de speranță. Or. din 
acest punct de vedere tre
buie să arătăm că stagiu
nea actuală s-a ilustrat 
prin mult prea puține pie
se noi, în care să fie sur- ’ 
prins spiritul viu al reali
tății noastre socialiste.
Față de aceasta să ne con

siderăm răspunzători, în 
mod solidar cu toții — oa
meni de teatru, dramaturgi, 
activiști în domeniul cul
turii. Și să acționăm în 
consecință.

Redați și frumosul și iu-

lor noștri. Chemarea nu ne 
cere să idealizăm, să po- 
leim relațiile dintre oa
meni, dar nici nu putem fi 
de acord să le acoperim 
cu smoala unor concluzii 
pesimiste, decepțloniste, de 
o falsă, simulată dezolare. 
Trăim într-o lume a spe
ranțelor îndrituite, și a- 
ceastă năzuință comună a 
tuturor semenilor noștri, 
propensiunea lor spre fru
mos și spre iubire, spre 
generozitate și devotament, 
în serviciul marilor idea
luri umane, se cuvine să o 
cîntăm, să o proslăvim în 
primul rînd.

Evident, societatea socia
listă nu se naște în taotul 
unor melodii de operetă. 
Cea mai fascinantă epopee 
a istoriei presupune o naș
tere grea, dintr-o luptă de

tiecare clipă cu toate fan
tomele trecutului. Moșteni
rea morală a orînduirilor 
dinaintea noastră dăinuie 
încă în multe conștiințe. 
Societatea, mobilizată in 
întregul ei, trebuie' să o 
combată.

„Folosiți arma umorului, 
satirizați defectele care se 
manifestă in societate și la 
oameni" — a cerut secre
tarul general al partidului.

Cine poate împlini mai 
bine această obligație de- 
cît teatrul ? Ce armă are 
un tir mai lung și mai si
gur ca satira teatrală ? Va 
trebui să veghem ca mo
delele ilustre, ale literatu
rii noastre dramatice să ai
bă în cea contemporană 
expresii complementare, 
demne și adecvate.

Sîntem chemați, noi, oa
menii de artă, la o explo
zie de fantezie, la un spor 
de originalitate, la un efort 
de creație colectiv, care 
implică deopotrivă pe dra
maturgi, regizori, sceno
grafi și interpreți. Specta
colele noastre trebuie să 
excludă spiritul de rutină, 
de facilitate și improviza
ție. Actorii noștri să fie 
chemați în roluri cum n-au 
mai interpretat pînă acum. 
In asemenea roluri sînt aș
teptați, pentru a fi aplau
dați de pe o treaptă a exi
gențelor sporite.

Trăim în teatru o epocă 
de mare avînt, de emulație, 
de fericită întrecere. Tre
buie ca în această stagiu
ne ce a rămas datoare, în 
parte, spectatorilor 
debutul său, să facem 
vada răspunderilor noastre 
față de opera educativă pe 
care a cerut-o partidul ar
tei să o întreprindă, să a- 
ducem o confirmare pe 
măsura vremii de Renaște
re spirituală pe care o 
trăim.
Sică ALEXANDRESCU

ale petrochimiștilor

PITEȘTI. — (Prin te
lefon de la N. Grecu) : 
Primele zile ale nou
lui an au marcat în ac
tivitatea muncitorilor, 
inginerilor și tehni
cienilor Grupului in
dustrial de petrochi
mie din Pitești obține
rea unor succese de

prestigiu în producție. 
Fluxul tehnologic ne
întrerupt, datorat unei 
bune funcționări a in
stalațiilor și eforturilor 
depuse de petrochi- 
miști a dus la realiza
rea, peste prevederi, 
de la începutul anului

și pînă acum, a 
tone motorină, 
tone benzină, 130 
etilenă. 100 tone 
pilenă, 60 tone 
zen, 40 tone toluen, 50 
tone 
tone 
altor

polietilenă, 
butadienă și 

produse.

ALEXANDRIA (Co
respondentul „Scîn- 
teii", Al. Brad) : O 
dată cu intrarea în 
cel de-al doilea an 
al cincinalului, in ju
dețul Teleorman au 
fost date în funcțiune 
două noi obiective e- 
conomice. Primul din
tre ele — triajul de 
cale ferată de la Vi
dele — va contribui la 
îmbunătățirea traficu
lui feroviar pe magis
trala București—Cra-

iova. Dotat cu Instala
ții automate, noul triaj 
poate primi, tria și ex
pedia un important vo
lum de vagoane de 
marfă, in depline con
diții de trafic și sigu
ranță a circulației.

Tot în acest început 
de an, la Alexandria a 
fost dată în funcțiune 
o modernă stație pen
tru decuscutarea se
mințelor trifoliene, 
care va deservi și uni
tăți agricole din alt»

9 județe ale țării. Da
torită gradului înalt de 
tehnicitate al instalații
lor din dotare, după 
încheierea campaniei 
de prelucrare a semin
țelor trifoliene, aceas
ta poate fi adaptată 
pentru prelucrarea al
tor semințe. Noua sta
ție dispune și de o li
nie tehnologică pen
tru măcinarea cuscutel, 
produs nevalorificat 
pină acum în țară.

1



PAGINA 2 SCÎNTE! A — vineri 7 ianuarie 1972
KUOHSa BSM

I FAPTUL|
I DIVERS I

iwmw^uw»iiW..||||n|||||| iHWTHTTinniTnTm

| „Mac-mac“ 
pe recepție

De curînd, pe platforma chi
mică Săvinești, a fost pusă în 
funcțiune o instalație ingenioa
să, cu ajutorul căreia specialiș
tii cu munci de răspundere in 
întreprindere, chiar dacă nu se 
află la locul lor de muncă, pot 
fi ținuți la curent cu mersul 
producției. Aparatul este format 
dintr-un emițător de mărimea 
unei serviete obișnuite, prevăzut 
cu un pupitru de comandă, de 
unde, la nevoie, prin formarea 
unui număr de telefon, consti- 

ituit din trei cifre, se emit unde 
codificate. Aceste unde sînt cap
tate pe o rază de 8 km de apa
rate de recepție portative, de 

| mărimea a două cutii de chibrl- 
I turi, care, la rîndul lor, emit 
* semnale optice și auditive, aver- 
Itizîndu-l pe posesor că este so

licitat să ia legătura cu dispe
ceratul uzinei pentru a primi 
noi instrucțiuni in legătură cu 
sarcinile ce le îndeplinește. 
Semnalele auditive, asemănă
toare unui măcăit de rață, i-au 
adus aparatului porecla de „ră- 
țușcă" de buzunar.

| Dintr-o
| joacă...

în vara anului trecut, elevul 
Ancuța N. Gheorghe, în vîrstă 
de 13 ani, din orașul Pașcani — 
ne scrie mecanicul de locomoti
vă Vasile Prodalea din locali
tate — a găsit intr-o pădure din 
apropiere un proiectil neexplo
dat, rămas din timpul războiu
lui, șl „l-a pus bine" într-o tufă 
de la marginea unei șosele. în 
loc să anunțe imediat pe cei 
mari, el a ținut descoperirea în 
cel mai desăvîrșit secret. Pînă 
de curînd, cînd a plecat împreu
nă cu alți cinci băieți de seama 
sa să-1 dezgroape pentru a-i 
scoate trotilul, din care să facă... 
pocnitori. O joacă cu urmări fa
tale : lovind proiectilul cu cio
canul, acesta a făcut explozie. 
Ancuța Gheorghe 
imediat, iar alți trei 
fost internați în stare 
spital.

a decedat 
copii au 
gravă la

Ucenicie la...
dyn 4.-1. • ■■ ■:

domiciliu
Deși fără studii de specialita

te. Georgeta Ghionea, din Bucu
rești, str. Angliei Dogaru 26, și 
Maria Argint, str. G-ral Eusta- 
țiu 29, aveau, pasămite, velei
tăți de... profesoare. Angajate 
cu munca la domiciliu la coope
rativa meșteșugărească „Arta 
populară", ele s-au gîndit că 
n-ar strica să-și ia citeva uce
nice pe care să le inițieze în 
tehnica lucrării covoarelor. Evi
dent, nu pe degeaba. în afară 
de contravaloarea covoarelor lu
crate de ucenice, cele două 
„profesoare" mai percepeau de 
la acestea și diverse cheltuieli 
de „școlarizare" deloc neglija
bile. Cum insă asemenea prac
tici sînt „catalogate" intr-un a- 
mime fel in... pedagogia penală, 
urmează ca ambele profesoare 
de ocazie să suporte lecția cu
venită. O dată cu ele, vor trage, 
sperăm, învățăturile necesare și 
cei de la cooperativă, care, prin 
lipsa de control dovedită, au 
facilitat asemenea practici.

| Revelion
| tragic,
| cu autobuzul

în ziua de 2 ianuarie a.c., Au
rel Stoica, șofer la întreprinde
rea de transporturi Sibiu, a por
nit cu un autobuz într-o cursă 
de rodaj pînă la Mediaș. La 
întoarcere, in mod firesc, trebuia 
să ducă mașina în garaj. Dum
nealui însă era grăbit să ajun
gă cit mai repede la un prieten 
din cartierul Gușterița, pentru 
a continua... revelionul ! Și-a re
zervat deci autobuzul la scară. 
Spre seară, cu... supraplinul fă
cut, s-a urcat la volan și a 
luat-o-n zbor pe străzile orașu
lui. La un moment dat, pier- 
zînd controlul volanului, a pă
răsit partea carosabilă a străzii 
și a intrat cu autobuzul în plin 
pe trotuarul aglomerat. Bilanț 
tragic : moartea a doi pie
toni, rănirea altor cîtorva’ și 
distrugerea unei case !

Din condei
De curînd, la magazinul „Cos

mos" din Constanța a fost ve
rificat inventarul făcut cu oca
zia ultimei reduceri de prețuri 
la aparatele de radio și televi
zoare din producție internă. Cu 
acest, prilej, Mircea Ștefănescu, 
gestionarul magazinului, ajutat 
de revizorul Ion Nichita, a în
registrat în plus aparate de ra
dio și televizoare în valoare de 
peste 300 000 lei. în felul acesta, 
dintr-un condei i se ivea un 
plus în gestiune de peste 61 000 
lei. Bineînțeles, nici revizorul 
N.I. n-a rămas în pagubă. t?en- 
tru „serviciul" de a ti închis o- 
chii, gestionarul i-a oferit un 
televizor „Miraj" și un magne
tofon „Tesla". Din condei au lu
crat, acum „încondeierea" de ri
goare ii așteaptă 1

Rubricd redactata de :
Dumitru TtRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Ce e nou Ia primărie?

INTENȚIILE DE IERI
LE TRANSFORMĂM AZI IN FAPTE

Prima dintreUmăr la umăr, 
cu specialiștii satului

Sînt încă sub impresia profundă pe 
care mi-au lăsat-o lucrările primei 
Conferințe pe țară a secretarilor co
mitetelor de partid și a președinți
lor consiliilor populare comunale, 
acest forum al conducerii activității 
comunelor patriei noastre, cum a ca
racterizat-o tovarășul Nicol ae 
Ceaușescu. '

Așa cum spunea secretarul general 
al partidului, „întreaga activitate le
gată de dezvoltarea economico-so- 
cială, de ridicare a invățămintuluî, 
culturii, sănătății oamenilor muncii, 
cade în sarcina consiliului popular 
comunal ; el poartă răspunderea ca 
aceste instituții să-și îndeplinească 
cit mal bine sarcinile încredințate".

După cum se știe, partidul și sta
tul nostru au făcut și tac eforturi 
considerabile pentru a asigura ca la 
cooperativele agricole de producție, 
la școli, la dispensarele comunale să 
fie cadre cu pregătire superioară.

Am avut prilejul de mai multe 
ori să stau de vorbă cu colegi de-ai 
mei — primari din alte comune — 
care se plîngeau că unii dintre in
telectualii comunei par încă rupți de 
sat. Poate că așa este. Dar am 
înțeles că în multe cazuri s-a făcut 
extrem de puțin pentru a-i lega pe 
intelectuali de viața și problemele 
satului.

în ce ne privește, încercînd să în
țelegem modul cum primăria trebuie 
să conducă activitatea de învățămir.t, 
sănătate, cultură — am gîndit că în 
fond, a conduce, nu înseamnă, pur 
și simplu, a controla. A conduce în
seamnă a da și sprijin.

Fără a avea pretenția că noi, cei 
de Ia consiliul popular al comunei 
Carcaliu, am rezolvat, in această di
recție toate problemele, putem totuși 
să spunem că am depus anumite 
străduințe și am obținut unele re
zultate.

Ne-am străduit să facem astfel ca 
fiecare intelectual venit în comună 
noastră să. simtă că a fost așteptat eu 
încredere, că este mare, nevoie de 
dînsul și că noi, cei de aici, avem 
toată bunăvoința să-i creăm condiții 
optime de muncă și de viață — la 
nivelul posibilităților noastre — spre 
a-1 ajuta astfel să-și facă datoria 
așa cum trebuie. Intelectualii satu
lui sînt în general tineri, so
siți la noi direct de pe băn
cile facultății, fără prea multă ex
periență practică de viață. Unii ve
neau plini de optimism, dar un opti
mism clădit pe niște iluzii idilice cu 
privire la condițiile concrete în care 
urmau să-și aplice în practică cele 
învățate. Alții veneau tributari, din 
capul locului, unui pesimism exage- 
raț, simțind în sinea lor că vin să 
se exileze undeva la capătul țării. Și 
unii și alții trebuiau mai întîi aduși 
la realitate, adică trebuiau ajutați să 
cunoască exact condițiile în care vor 
lucra și mai ales trebuiau convinși 
că în aceste condiții pot face foarte 
mult și că în ceea ce au de făcut se 
vor bucura de tot sprijinul nostru.

Din partea noastră acest sprijin, 
începea cu niște lucruri foarte mă
runte, în aparență neînsemnate, dar 
de foarte mare importanță pentru un 
tinăr venit să-și înceapă viața ade
vărată în niște locuri necunoscute. 
Chiar de la început ne-am îngrijit 
să găsim intelectualilor noștri cele 
mai bune gazde în sat. Le-am creat 
condiții să-și poată asigura cele ne
cesare traiului : condiții de aprovi
zionare de la magazinul cooperativei 
de consum, chioșc permanent pentru 
aprovizionarea cu alimente. îi aju
tăm de asemenea în fiecare toamnă 
să-și procure și să-și transporte 
lemne de foc etc.

Avem în comună doi medici, doi 
ingineri agronomi și 37 de cadre di
dactice și nu ne putem plînge de 
nici unul că nu-și face datoria cu 
conștiinciozitate.

In chipul satului se oglindepe hărnicia gospodarilor lui. In fotografie — o vedere de ansamblu din comuna Puiejti, județul Buză» Foto : 3. Cristian

De asemenea, noi nu ne putem 
plînge că județul ne-a îngrădit com
petențele noastre în ceea ce priveș
te conducerea întregii vieți economi- 
co-sociale a comunei. Dimpotrivă. 
Dar, foarte important este cum ne 
exercităm aceste competențe. Am 
analizat și analizăm frecvent în se
siuni, în ședințele de comitet execu
tiv, atît activitatea cooperativei agri
cole de producție, cit și cea a școlii 
și a dispensarului. Putem spune că 
nici unul dintre intelectualii comu
nei nu s-a simțit jignit cînd i s-au 
arătat lipsurile din sectorul său de 
activitate (după cum nici noi nu am 
rămas nici o dată datori atunci cînd 
a trebuit să le acordăm sprijinul so
licitat). A intrat de acum în obiș
nuința intelectualilor comunei noastre 
de a trece aproape zilnic pe la con
siliul popular și a se sfătui cu noi 
de cîte ori vor să întreprindă vreo 
acțiune, după cum a intrat și în obiș
nuința noastră de a le solicita spri
jinul, sfatul in tot ceea ce vrem să 
facem, spre binele comunei. Iată un 
exemplu, din multe altele care se 
pot da. în comună avem școala gene
rală cu 10 clase, care numără 980 de 
elevi. La un moment dat, ne-am dat 
seama că spațiul de școlarizare va fi 
insuficient. Am solicitat, cu cîțiva ani 
în urmă, profesorilor și învățătorilor 
să facă ei înșiși un studiu aprofun
dat asupra perspectivei, avînd în ve
dere atît generalizarea învățămîntu- 
lui de 10 ani, cit și mișcarea demo
grafică a comunei. Pe baza con
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reușita aces-

privind 
vînzarea 

mai

coșuri în toa- 
trei unități, 

va asigura de 
pe timpul ier- 

mai

Cuzmici LOVIN
primarul comunei Carcaliu, 
județul Tulcea

Vom valorifica toate
fi 

resursele locale
în acest an avem de pildă, se v<3r ■ 'înființa 

un atelier de vulca
nizare la Tomnatic, a- 
teliere de frînghii și 
mături la Lovrin, o 
echipă de constructori 
la Gottlob, ateliere de 
împletit 
te cele 
ceea ce 
lucru și 
nii unui număr 
mare de cooperatori, 
în perspectivă se vor 
crea unități de semi- 
industrializare a legu
melor și altor produse 
agricole.

Pentru punerea în 
circuitul productiv a 
fiecărui metru pătrat 
de teren de pe raza 
celor trei localități ale 
comunei vom continua 
și mai hotărit acțiunea 
de desecare a supra
fețelor cu exces de u- 
miditate. în acest an, 
prin munca voluntgr- 
patriotică a cetățeni
lor vom executa noi 
rețele de canale, șan
țuri și rigole de scur
gere, dislocîndu-se 
oeste 10 000 mc de pă- 
mînt.

Creșterea puterii e- 
conomice a comunei 
prin valorificarea su
perioară a resurselor 
materiale și umane de 
care dispunem va 
permite și executarea 
unor obiective cu ca
racter social și edili- 
tar-gospodăresc. Pe 
baza propunerilor fă
cute de cetățeni se va 
amenaja o brutărie 
sătească în Tomnatic 
și se va construi un 
magazin universal cu 
două nivele la Lovrin. 
De asemenea, se va a- 
menaja cite un atelier-

înfăptuit un bogat pro
gram de acțiuni în ve
derea creșterii puterii 
economice și ridicării 
edilitar-gospodărești a 
comunei noastre. Con
siliu] popular a preci
zat direcțiile ce tre
buie urmate pentru 
punerea în valoare a 
tuturor resurselor e- 
xistente prin antrena
rea maselor largi de 
cetățeni la înfăptuirea 
cu forțe proprii a 
planurilor de înflori
re economică și social- 
culturală a comunei, 
în aceste zile, mulți 
cetățeni vin la primă
rie cu numeroase pro
puneri, cu soluții con
crete pe care le adre
sează atît comitetului 
comunal de partid, cît 
și consiliului popular 
în legătură cu utiliza
rea mai deplină a po
tențialului de muncă 
din cooperativele agri
cole și celelalte uni
tăți economice din co
mună, cu desfășurarea 
unor acțiuni de înfru
musețare a localității 
prin munca patriotică.

Unele din aceste 
propuneri au și în
ceput să prindă viață. 
Bunăoară s-a stabilit 
că încă din această 
iarnă să se dezvolte 
activitatea prestatoare 
de servicii prin înfiin
țarea de echipe de zi
dari și dulgheri pe 
lingă consiliul popular, i 
De comun acord cu
consiliile de conducere 
ale celor trei coope
rative agricole s-a sta
bilit să ia ființă noi 
unități de producție și 
în cadrul acestora. De 

cluziilor trase ulterior, am reușit, cU 
sprijinul tuturor locuitorilor comu
nei, să rezolvăm în trei ani proble
ma spațiului de școlarizare. în fapt, 
am construit încă 9 săli de clasă, 
trei ateliere pentru practica elevilor, 
dotate cu toate cele necesare : labo
ratoare de fizică, chimie, biologie, 
științe sociale etc. Deci, acționînd 
împreună, am rezolvat problema spa
țiului de școlarizare în comuna noas
tră. Alt exemplu. Doctorii ni se plîn
geau că merg cam prost treburile cu 
educația sanitară a cetățenilor, în
deosebi a mamelor cu copii mici. Ani 
discutat cu deputății, i-am însărcinat 
să lămurească oamenii ce au de cîșți- 
gat frecventînd regulat lectoratele 
sanitare. Pe medic l-am rugat să-și 
pregătească temele cele mai necesa
re discuțiilor din aceste lectorate. 
Astăzi acțiunea de masă privind e- 
ducația sanitară a populației comu
nei nu mal constituie nici un fel de 
problemă. Ar fi Încă multe lucruri 
de spus. O concluzie se desprinde 
însă cu claritate : A conduce cultu
ra, învâțămîntul, sectorul sanitar — 
nu înseamnă, așa cum spuneam, a 
face pe „inspectorul", ci a rezolva cu 
cadrele de specialitate, umăr la umăr, 
toate problemele cu care se confrun
tă în domeniile lor de activitate, 
a le îndruma, a le stimula încre
derea și inițiativa.

fiecare 
școli din co-

școală în 
cele trei 
mună.

Pentru 
tor acțiuni am alcătuit 
un colectiv condus de 
membri ai biroului co
mitetului comunal de 
partid și ai comitetu
lui executiv al consi
liului popular care în
drumă și sprijină con
cret realizarea obiec
tivelor propuse. Pe 
fiecare circumscripție 
electorală am alcătuit 
colective din care fac 
parte reprezentanți ai 
cetățenilor, deputați, 
conducători ai unități
lor economice și in
stituțiilor comunale 
care discută cu locui
torii despre încheierea 
de contracte 
creșterea și 
către stat a cit __
multor porci. în acest 
mod urmărim să rea
lizăm angajamentul 
locuitorilor comunei 
noastre de a vinde 
Statului 1 850 porci.

Interesul cu care toți 
locuitorii din Lovrin. 
participă la înfăptuirea 
măsurilor stabilite 
pentru valorificarea e- 
ficientă a tuturor re
surselor în vederea 
dezvoltării economice 
și sociale a comunei 
sînt o garanție că tot 
ceea ce ne-am propus 
va fi realizat în între
gime.

Petre 
MILITAROIU 
secretarul 
comitetului de partid, 
primarul comunei 
Lovrin, județul Timiș

preocupări: 

zootehnia
Comitetul de partid și consi

liul popular comunal Livada a.u 
cîștigat o bună experiență în 
îndrumarea și sprijinirea efi
cientă a activității economice 
din cele două cooperative agri
cole de pe raza comunei. Ac
țiunile susținute pentru amen
darea solului podzolic — pre
dominant în această zonă, im
portantele lucrări de canalizare, 
desecări și irigații, impulsiona
rea activităților industriale și de 
prestări de servicii, sînt citeva 
din domeniile in care concen
trăm eforturile locuitorilor din 
comună, printre care și a celor 
1 000 de salariați din raza loca
lității noastre.

Conferința pe țară a secreta
rilor comitetelor comunale de 
partid și a primarilor ne-a ară
tat însă clar și convingător că 
stă în puterea noastră să obți
nem rezultate economice cu 
mult mai mari decît cele de 
pînă acum. Lucrul acesta este 
pe deplin valabil in cooperati
va agricolă din Livada unde se 
obțin încă rezultate modeste în 
producție. în nici un caz nu 
putem fi mulțumiți cu faptul că 
în anul trecut, de Ia cele 
450 vaci ale cooperativei s-au 
obținut, în medie, numai 1 100 
litri lapte. Iată de ce imediat 
ce m-am întors de la conferin
ță am considerat necesar să a- 
bordăm deschis, cu consiliul de 
conducere al cooperativei, ne
cesitatea aplicării unor măsuri 
pentru ridicarea producției la 
un nivel cit mai apropiat de 
cel atins de stațiunea experi
mentală agricolă existentă în 
comuna noastră. Aș putea spu
ne că cea mai importantă ac
țiune inițiată de consiliul popu
lar vizează ridicarea substanția
lă a producției de lapte. în a- 
cest scop, specialiștii din cadrul 
stațiunii experimentale vor efec
tua o lotizare corespunzătoare 
a vacilor și vor stabili un pro
gram de furajare adecvat pen
tru fiecare animal. Pentru că 
nu se poate concepe o atare si
tuație cînd o stațiune experi
mentală nu are influență pozi
tivă eficientă asupra cooperati
vei agricole situate în aceeași 
localitate. Firește, ne gîndim și 
la măsuri de perspectivă apli
cabile din primăvara anului 
1972. în acest sens am orientat 
conducerea cooperativei să dez
volte producția de masă verde 
și în special de lucernă prin 
sporirea suprafeței destinate a- 
cestei culturi.

Sarcini importante revin con
siliului popular și în domeniul 
lucrărilor de investiții. Anul 
trecut, in cadrul cooperativei 
agricole, cu cei 11 constructori 
s-a realizat un venit de numai 
21 000 lei. Consiliul de condu
cere al cooperativei a lăsat pe 
constructori să-și schimbe de ici 
colo locul de muncă. De aceea, 
intr-o ședință de lucru cu con
ducerea cooperativei s-a hotărit 
să organizăm activitatea coope
ratorilor care cunosc diferite 
meserii, pentru a nu mai fi fo
losiți la fel de fel de munci 
necalificate. Aceștia vor lucra 
în formații de lucru închegate 
pe tot parcursul anului.

Desigur că numai cu îndru
mări nu se pot atinge obiecti
vele scontate, dacă nu vom ac
ționa și asupra conștiinței coo
peratorilor, a unor mentalități 
înapoiate. Intensificarea muncii 
politico-educative în rîndul 
cooperatorilor, al tuturor locui
torilor satului, constituie un 
prețios și eficient sprijin pe care 
comitetul comunal de partid și 
consiliul popular îl vor acorda 
pentru întărirea economică a 
cooperativelor agricole, pentru 
concentrarea tuturor eforturilor 
în această direcție.

Vasile OEGAS 
secretarul comitetului de partid, 
primarul comunei Livada, 
județul Satu-Mare

„Pentru noi, 
pentru comuna noastră, 
pentru orașul nostru!"
UN CADRU NOU DE AFIRMARE A SPIRITULUI 

GOSPODĂRESC Șl INIȚIATIVEI CETĂȚENEȘTI

Pe marginea legilor 
adoptate recent 

de Marea Adunare 
Națională

Printre legile de larg interes cetă
țenesc adoptate nu de mult de forul 
legiuitor suprem, se numără și Le
gea organizării contribuției bănești 
și in muncă pentru efectuarea unor 
lucrări de interes obștesc. Venind în 
întimpinarea propunerilor organelor 
locale ale puterii și administrației de 
stat, ale maselor largi de oameni ai 
muncii, noua lege instituie un cadru 
juridic și organizatoric corespunză
tor extinderii și intensificării iniția
tivei cetățenești în activitatea de 
conducere a treburilor obștești, prin 
participarea nemijlocită a cetățenilor 
la realizarea unor obiective de inte
res local. Experiența acumulată în 
acțiunea de modernizare, buna gos
podărire și înfrumusețare a localită
ților patriei a scos în evidență apor
tul inițiativelor și sprijinului locui
torilor în realizarea unor lucrări de 
interes comun, în rezolvarea anumi
tor cerințe prin eforturi locale. Sta
tul a acordat și va acorda în con
tinuare o atenție deosebită acțiuni
lor social-gospodărești ; este semni
ficativă creșterea 
fondurilor mate
riale pe care sta
tul le alocă în 
acest domeniu : 
în noul cinci
nal, cheltuielile 
social-culturale și 
cele destinate o- 
biectivelor edi
li tar-gospodărești 
vor depăși cu 
peste 9 miliarde 
lei întregul venit 
național din anul 
1970. Cu toate a- 
cestea, datorită 
faptului că inves
tițiile statului se 
fac centralizat și, ca atare, sînt în
dreptate. In primul rînd, spre 
satisfacerea unor cerințe de or
din general, anumite lucrări de 
interes local nu pot fi reali
zate simultan în toate localitățile 
țării. înțelegînd această situație, nu
meroși cetățeni din mediul urban au 
propus ca o serie de obiective, care 
nu necesită investiții mari, să fie 
realizate prin contribuția lor băneas
că și în muncă.

Ținînd cont de propunerile făcute, 
de rezultatele obținute în această di
recție la sate, legea oferă și locui
torilor orașelor posibilitatea să con
tribuie, potrivit voinței lor, cu bani 
și muncă la modernizarea și buna 
gospodărire a localităților în care do
miciliază : totodată, se dă o extin
dere substanțială ariei lucrărilor pe 
care cetățenii, prin eforturile lor — 
sau unite cu cele ale statului — le •- 
pot executa. Astfel, în condițiile le
gii, cetățenii pot hotărî și construi 
o serie de obiective social-culturale 
cum ar fi : cămine de copii, cluburi, 
ateliere-școală, case de cultură, baze 
turistice, baze sportive și alte ase
menea lucrări, care, sub vechea re
glementare, nu puteau fi realizate 
prin contribuția voluntară a oame
nilor muncii.

Trăsătura esențială a acestei regle
mentări este profundul său demo
cratism : „pătrunse de un înalt pa
triotism, masele populare în adunări 
hotărăsc în mod liber consimțit să 
participe^ cu contribuție bănească și 
în muncă la ridicarea nivelului edi- 
litar-goșpodăresc..." Deci adunarea 
generală este in măsură să hotăras
că ; numai în acest cadru democra
tic — unde cetățenii vor analiza și 
hotărî în mod conștient — se pot 
stabili obiectivele ce urmează a fi 
construite, contribuția în bani și 
muncă pe care fiecare dintre ei ur
mează să o aducă. Legiuitorul a 
considerat că este necesar să se dea 
o nouă reglementare modalităților 
de organizare a adunărilor delega- 
ților pe localități, componența, com
petența și atribuțiile acestora fiind 
precis stabilite. In același timp, s-a 
pus un accent deosebit pe formele 
prin care locuitorii pot exercita con
trolul asupra felului în care sint 
gospodărite fondurile create prin 
contribuția cetățenilor, asupra mo
dului in care se realizează obiecti
vele votate. Un rol important în 
acest sens îl au comitetele de cetă
țeni, alese de adunarea delegaților 
pentru fiecare lucrare ce urmează a 

fi executată. Pentru obiectivele cu 
un volum mare de lucrări, care se 
execută in regie proprie, adunarea 
delegaților poate împuternici unul 
sau mai mulți cetățeni care să su
pravegheze permanent executarea 
lucrărilor. Comitetele de cetățeni lu
crează sub directa îndrumare a co
mitetului executiv al consiliului 
popular, avînd obligația de a infor
ma în mod periodic adunarea dele
gaților asupra încasării sumelor, 
mersului lucrărilor, ca și la recep- 
ționarea acestora.

în scopul conjugării eforturile” 
statului cu ale cetățenilor, legea pune 
în sarcina comitetelor executive ale 
consiliilor populare o serie de răs
punderi și obligații de natură să sti
muleze inițiativa oamenilor. Astfel, 
comitetele executive sint răspunză
toare de gestionarea judicioasă a su
melor încasate și a materialelor pro
curate, precum și de calitatea lu
crărilor executate din contribuția bă
nească și în muncă a locuitorilor. 
Elaborarea proiectelor, pentru lucră

rile hotărîte de 
adunarea cetățe
nilor. este asigu
rată de comite
tele executive ale 
consiliilor popu
lare județene sau 
al municipiului 
București, prin 
contribuția în 
muncă a specia
liștilor din insti
tutele de proiec
tare subordonate 
sau din unități 
cuprinse în raza 
teritorială a jude
țului respectiv.

Pentru prima
dată, noua reglementare stabilește 
obligații precise în sarcina orga
nizațiilor economice de stat și 
a organizațiilor obștești econo
mice sau de altă natură. Acest 
lucru vizează eliminarea oricăror 
neajunsuri ce s-ar fi putut ivi în 
timpul executării lucrărilor respec
tive datorită lipsei de mijloace de 
transport sau a necesităților, topești : 
in același timp este și o mșșil^.de 
echitate, întrucit o parte diii obiec
tivele realizate urmează să. fie folo
site și de aceste organizații. Astfel, 
organizațiile economice de stat sînt 
obligate ca, în funcție de numărul 
mijloacelor de transport pe care le 
au în dotare, să contribuie cu fon
duri bănești la lucrările efectua'-e 
prin contribuția în muncă ; coopera
tivele agricole de producție, celelal
te organizații cooperatiste și obștești, 
au obligația de a efectua contribu
ția, în muncă la lucrările de interes 
obștesc, cu mijloacele de transport 
pe care le dețin. Statul va sprijini 
inițiativele cetățenilor, fie prin acor
darea de la bugetul de stat a unor 
sume nerambursabile, fie prin acor
darea de credite rambursabile pe 
termen lung, asigurînd în același 
timp și materialele necesare. Obli
gațiile stabilite în seama unor orga
ne de stat ori organizații obștești, 
în realizarea unor obiective hotărîte 
de cetățeni, scot în evidență impor
tanța pe Care legiuitorul o acordă 
inițiativelor oamenilor muncii ; ele 
reliefează intenția organului suprem 
al puterii de stat de a crea un cadru 
propice unirii eforturilor cetățenilor, 
statului, organizațiilor economice și 
organizațiilor obștești, în vederea 
realizării unor importante obiective 
social-culturale și. edilitar-gospodă- 
rești. Această nouă reglementare se 
înscrie în complexul de măsuri ini
țiat de conducerea partidului și sta
tului pe linia participării susținute 
a cetățenilor la conducerea trebu
rilor obștești, a eforturilor îndrep
tate spre valorificarea mai largă a 
tuturor resurselor locale, pentru ca 
fiecare să poată trăi din ce în ce 
mai bine, să se bucure de o viață 
civilizată și mereu mai prosperă. 
Prevederile ei sînt străbătute de sen
timentul datoriei patriotice a fiecă
rui cetățean, participant activ la o- 
pera de transformare și înfrumuse
țare a peisajului nostru rural și 
urban.

Emil MARINACHE 
Alexandru BOGHIU
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în dezbatere: problemele extinderii schimburilor II și III

1 Recrutarea
forței de muncă

Cînd cifra medie devine paravanul

rezervelor nevalorificate

INDUSTRIA
CHIMICĂ

CUrmare din pag. I)

— Aveți in vedere anumite certitudini materiale 
privind problemele realizării exemplare, in acest an, a 
producției de îngrășăminte ?

— Este vorba, In primul rind, de functionarea normală 
a> instalațiilor existente, in urma măsurilor luate în ulti
mul timp. în al doilea rînd, am în vedere darea în func
țiune, încă din 1971, a celor două mari fabrici de îngrășă
minte cu fosfor concentrat de la Năvodari și Valea Călu
gărească, a căror producție este egală cu întreaga produc
ție de îngrășăminte cu fosfor, calculată în substanță ac
tivă, realizată In țara noastră anul trecut. In afară de a- 
eeasta, în anul 1972 urinează să intre în funcțiune Com
binatul de îngrășăminte azotoase de la Slobozia și o mare 
capacitate la Combinatul de îngrășăminte cu azot de la 
Piatra Neamț. In al treilea, rînd, mă gîndesc la 
acțiunea generală ' d&îă’șurătă în unitățile chimiei în 
vederea ridicării calificării' 'muncitorilor și întă- 
rfrii răspunderii persojlalp , îji realizarea sarcinilor. La 
ora actuală este definitivii’p'lamil de recrutare, calificare 
ți specializare a întregului personal care va lucra în noile 
obiective ale industriei chimice. De asemenea, au fost ela
borate programe precise de perfecționare a pregătirii ca- 
drelof tehnice și a maiștrilor.

— Avem o industrie chimică puternică. Totuși, IM
PORTUL UNOR PRODUSE CHIMICE ESTE ÎNCĂ 
RIDICAT. Importăm încă însemnate cantități — com
parativ cu producția internă — de medicamente, pig
menți organici, cosmetice, reactivi, produse chimice 
auxiliare ș.a. Se ridică întrebarea : chimia noastră nu 
are capacitatea de a se afirma mai hotărît in pro
ducția acestor sortimente ? Concret, CE ADUCE NOU 
SUB ASPECT CANTITATIV ȘI CALITATIV ANUL 
1972, ÎN ACEST DOMENIU AL PRODUCȚIEI CHI
MICE DE MIC TONAJ?

— încă tn directivele Congresului al X-lea al P.C.R. 
ge precizează că, paralel cu creșterea producției indus
triei chimice de bază, este necesar să se dezvolte în mod 
substanțial chimia fină și de mic tonaj. Aceasta mar
chează, de fapt, o linie nouă de dezvoltare a industriei 
noastre chimice. Din capul locului, trebuie subliniat că 
realizarea pe scară industrială a acestor produse presu
pune o intensă muncă de cercetare pentru stabilirea nu
meroaselor tehnologii complexe, precum și o înaltă cali
ficare la proiectare, în sensul conceperii unor instalații 
cu un caracter cît mai universal, ușor adaptabil la aceste 
tehnologii. De fapt, s-au și întreprins o serie de ac
țiuni concrete în acest scop. Bunăoară, amintesc că stu
diile elaborate în anii 1970 și 1971 pentru dezvoltarea pro
ducției de produse chimice auxiliare și de mic tonaj vor 
putea fi valorificate chiar. începînd cu acest an, cînd se 
prevede o creștere a producției lor cu 44 la sută, a celei 
de coloranți și pigmenți organici cu 14 la sută, de me
dicamente și reactivi cu 10,5 la sută comparativ cu anul 
trecut.

Se cuvine reliefat faptul că, de la un an la altul, creș
terile de producție la sortimentele de mic tonaj nu re
prezintă numai o reluare a celor existente la capacități 
sporite, ci și o înnoire sistematică a acestora, ținîndu-se 
seama de tendințele pe piața mondială, dan mai ales de 
satisfacerea necesarului intern, de cerința reducerii im
portului. Produsele chimice pure utilizate în medicina 
umană și de cercetare științifică, produsele ultrapure, de 
grad electronic, necesare industriei de tranzistori, tehni
cii de calcul se vor realiza într-o gamă de sortimente 
care să acopere nevoile economiei noastre moderne.

Eficiența economică deosebită a produselor de mic to
naj justifică pe deplin importanța ce se acordă acestei 
ramuri. Este suficient să arătăm că valoarea uneî tone 
de antibiotice este de mii de ori mai mare decît valoa
rea unei tone de uree, de exemplu, ceea ce ilustrează 
gradul înalt de valorificare a resurselor prin fabricarea 
produselor din aceste categorii și, ca urmare, prioritatea 
care se acordă dezvoltării acestui sector al chimiei.

— Produsele industriei chimice se reînnoiesc foarte 
repede pe plan mondial. Ca să fim competitivi, intr-o 
lume in care industria chimică înregistrează progrese 
uluitoare, trebuie să ne aliniem acestui ritm de innoire 
a producției. Și nu o dată s-a dovedit că CEA MAI 
EFICIENTA ȘI SIGURA CALE DE URMAT CONSTA 
ÎN PROMOVAREA OPERATIVA A CERCETĂRII 
ȘTIINȚIFICE PROPRII. Prin ce se va defini concret 
participarea mai intensă a cercetării științifice proprii 
la perfecționarea procedeelor tehnologice și elabora 
rea unor noi tehnologii, la creșterea calității și la 
producția a noi sortimente ?

— Valorificarea cercetărilor științifice proprii, în con
textul sarcinilor stabilite de conducerea de partid și de 
stat, constituie o preocupare permanentă a tuturor facto
rilor de răspundere din cadrul ministerului. La ora ac
tuală avem elaborat planul dc cercetare și valorificare pe 
anul 1972, întocmit pe baza propunerilor făcute de unită
țile de cercetare, de grupuri și centrale industriale și de 
alte departamente, urmărindu-se asigurarea cu tehnologii 
a industriei chimice și eliminarea importului la produ
sele de mic tonaj. Planul de cercetare cuprinde un nu 
măr de 486 de teme, dintre care 90 urmează să se valori
fice anul acesta — 20 pe instalații noi și 70 pe instalațiile 
existente. Mai mult decît aceste cifre, dinamica produc
ției realizate în urma aplicării noilor cercetări proprii 
(500 milioane de lei în 1970, 700 milioane de lei în 1971 
și circa 1,3 miliarde de lei în 1972) vorbește de la sine 
despre rolul important pe care îl are cercetarea științi
fică in realizarea sarcinilor ce revin industriei chimice 
în acest an.

Tot în acest context, țin să subliniez ca vom cauta să 
introducem și să extindem în sectoarele chimiei concep
ția modernă de îmbinare a cercetărilor privind elabora
rea unor noi tehnologii cu cele privind fabricarea utila
jelor necesare, stabilirea unei conlucrări strinse și per
manente între chimiști, constructori de instalații și auto- 
matiști. în sfîrșit, o preocupare deosebită a ministerului va 
consta în organizarea activității de' inginerie chimică, ast
fel Incît trecerea cercetărilor la experimentare și producția 
industrială să aibă loc intr-un termen cît mai scurt, potri
vit sarcinilor trasate în acest sens de conducerea partidu
lui.

REDACȚIA : Ce aspecte de princi
piu implică sporirea coeficientului de 
schimburi, pentru ca, în practică, gene
ralizarea schimbului II, introducerea 
și extinderea schimbului III să dea 
rezultate efective, să marcheze o 
creștere substanțială a producției cu 
actualele capacități dc producție ? 
Mai ales că, în unele fabrici și 
uzine, există tendința (mărturisită 
sau nu) de a „ușura" schimbul I, 
cu scopul — formal, ca eficiență eco
nomică — de a „încărca" artificial 
schimbul II și chiar schimbul III.

NICOLAE IVANESCU : Una este 
cerința imperioasă de a echilibra cît 
de cît schimburile (de dorit, în mod 
cît mai judicios) — pentru că, spre 
exemplu, la uzina „23 August" în 
schimbul I lucrau pînă nu de mult 78 
la sută din numărul total de salariați 
— și alta este măsura arbitrară, cu 
falsă eficacitate, de a „ușura" schim
bul I și a aglomera pe celelalte, cu 
scopul de a... raporta o „medie" bună, 
un coeficient de schimburi îmbu
nătățit. Noi, în uzină, am simțit în 
mod acut această cerință. Iată de 
ce, într-o recentă analiză în comi
tetul oamenilor muncii pe uzină s-a 
stabilit să elaborăm, pe fiecare secție 
în parte, pe bază de grafice și struc
turi de meserii, studii temeinice pri
vind cerințele acestora in domeniul 
forței de muncă, în vederea acope
ririi judicioase a schimburilor, în 
pas cu dezvoltarea producției in 
acesț an și în întreg cincinalul.

MIHAI CERNEA : Cercetările so
ciologice întreprinse în diverse 
unități arată că în prezent se 
vădește o tendință de supraaglo
merare a schimbului I, că atît perso
nalul tehnic-administrativ, cît și cel 
de întreținere, este uneori refractar 
atunci cînd se pune problema de a 
lucra în schimburile II și III. 
Dacă se va ’ studia temeinic nu
mărul de locuri de muncă în per
spectiva unei organizări științifice a 
procesului de producție și a reconsi
derării, în unele sectoare, a fluxului 
tehnologic, în mod sigur se vor găsi 
în schimbul I anumite resurse de 
forță de muncă ce pot fi deplasate 
în schimburile II și III, fără a se 
scădea coeficientul de utilizare a ca
pacităților de producție în schimbul 
I. In felul acesta, s-ar putea obține 
un spor substanțial de producție în 
schimburile II și III și o creștere a 
productivității muncii în schimbul I.

DIMITRIE ANCUȚA : Intr-ade
văr, prin anumite redistribuiri 
și evitarea orelor suplimentare se 
pot crea unele resurse de forță de 
muncă necesare acoperirii schimburi
lor II și III. Dar, în condițiile Capi
talei, ale marilor orașe ale țării, nu 
aceasta este calea ce trebuie urmată. 
In întreprinderi, centrale și ministere 
trebuie să se înțeleagă bine că com
pletarea schimburilor II și III nu se 
poate face la ora actuală prin anga
jări la „poarta fabricii", întrucît nu 
există acel surplus de forță de mun
că pregătită tehnico-profesional — 
mai ales în meseriile deficitare — 
care să fie încadrat în unități. Ten
dința de a aștepta totul din afară, de 
a recurge la așa-zisele stimulente nu 
este o soluție viabilă, judicioasă. Ar 
însemna să luăm dintr-o parte și să

completăm în alta. De aceea, calea 
ce trebuie abordată de urgență con
stă în recrutarea și pregătirea forței 
de muncă din București, pentru 
București, pentru toate întreprinderi
le sale, in condiții de maximă opera
tivitate și exigență. Efectele vor fi 
dintre cele mai favorabile din se
mestrul II al acestui an și, mai ales, 
în anul viitor. '

CONSTANTIN DUMITRESCU : 
Viața ridică și o altă chestiune de 
principiu — și anume : din diverse 
adrese pe care le trimitem la centra
lă, la minister, la alte foruri de resort 
rezultă că coeficientul de schimburi al 
mijloacelor tehnice este în uzina noas
tră de 2,2, pe cînd cel referitor la for
ța de muncă este de 1,8. De aici, tele
foane : „Vedeți că ați greșit, ați in
dus în eroare". Se scapă din vedere 
faptul că o serie de mașini sînt de
servite de un singur om, sau două- 
trei mașini de aceiași muncitori. In 
această situație, . coeficientul de 
schimburi al mijloacelor tehnice nu 
mai poate corespunde cu cel care( 
privește forța de muncă. Urmări
rea utilizării parcului de ma
șini se face acum în general, pe an
samblul tuturor utilajelor cu cara 
este înzestrată o întreprindere, indi
ferent dacă este vorba de o mașină 
de găurit cu coloană fixă, care costă 
2 000 lei, sau de o mașină cu comandă 
program, a cărei valoare se ridică la 
500 000—1 000 000 lei. Toate sînt „bă
gate în aceeași oală". Mult mai rațio
nal ar fi ca accentul să fie pus pe „u- 
tilajele conducătoare" dintr-o între
prindere, care concură la1 realizarea 
producției în proaant de 60, 70 sau 80 
la sută. De asemenea, în cadrul liniilor 
tehnologice există o serie de mașini 
care sînt utilizate .numai un schimb, 
deși la linia respectivă se lucrează în 
trei schimburi. Aceste mașini trebuie 
trecute. în evidențe în mod- separat. 
Intr-o serie de întreprinderi, prin ac
țiunea de autoutilare, au fost create 
noi mijloace tehnice specializate care 
au dus la o creștere a productivită
ții muncii cu 200—300 la sută, dar ele 
sînt folosite numai în două schimburi, 
al treilea fiind destinat efectuării 
reglajelor. Ca atare, și aceste ma
șini specializate în anumite genuri 
de operații trebuie trecute în eviden
țe în mod distinct. Multe întreprin
deri au fost dotate, în ultimul timp, 
cu utilaje cu comandă-program și cu 
comandă numerică, tn instrucțiunile 
de exploatare sau în norma internă 
a mașinii respective se prevede că 
aceasta nu poate să lucreze decît în 
două schimburi, sau că de la o anu
mită temperatură comenzile electro
nice se dereglează și, în aceste ca
zuri, ea are o restricție constructivă 
privind funcționarea în mai multe 
schimburi. Nimeni insă nu 
ține seama de aceste condiții 
obiective. în fine, majoritatea uni
tăților și-au creat ateliere-școală, 
dotate cu utilaje ce existau mai 
înainte în secțiile de producție. Fă- 
cînd parte din inventarul uzinei, în- 
cadrîndu-se într-o anumită grupă de 
mașini — strunguri, freze ș.a. — a- 
cestea nu au fost scoase din ceea ce 
raportează întreprinderile, deși uce
nicii care învață pe ele nu pot lucra 
decît în două schimburi. Oare, toate 
aceste situații nu duc la denatu
rarea coeficientului de schimbui’i I

DIMITRIE ANCUȚA : Evident, în 
această privință, rolul decisiv U au 
școala și practica In producție. Aces
te atelîere-școală, pe care noi le-am 
constituit in număr de peste 600 in 
Capitală, au rolul de a face educația 
muncii ; de asemenea, pot spune că 
acționăm foarte serios Împotriva 
mentalității unor familii care nu do
resc să asigure copiilor o calificare 
înaltă, pentru a lucra în uzină, pe 
șantiere. Pînă în prezent; rezultatele 
sint îmbucurătoare, in sensul că in

tr-o serie de școli s-a organizat pro
ducția efectivă pentru uzine. In plus, 
din sondajele făcute de noi, în masa 
elevilor, se desprinde o schimbare 
destul de radicală, față de anii tre- 
cuți, in ce privește opțiunea pentru 
munca în uzină. Eu consider că 
e necesar ca, în actualele condiții, 
legislația muncii să nu permită, sub 
nici un motiv, ca cei care au termi
nat liceul sau școala medie și n-au 
reușit la facultate, să nu se încadre
ze în muncă 1

Orice meserie e brățară de aur: dar există

și brățări de platină!

ANTON DUMITRU : Intr-adevăr, 
în unele secții de producție din anu
mite întreprinderi, se constată o lip
să de forță de muncă, în tim,p ce ti
neri vînjoși, buni de lucru, refuză să 
se încadreze ca muncitori. La noi, 
la „Autobuzul", la un moment dat, 
s-a resimțit lipsa forței de muncă in 
meseriile de strungari și frezori. In 
această situație au fost transferați 
de la montaj unii mecanici ; ei au 
fost calificați la locul de muncă și, 
la ora actuală, lucrează la freze, un
de dau rezultate bune. Forța de 
muncă pentru strunguri, freze ș.a. se 
obține greu, deoarece, pentru a da 
randamentul necesar, este nevoie să 
treacă o perioadă mai lungă. Nu este 
suficient ca după școlarizare să-i dai 
tînărului muncitor mașina pe mină 
și apoi să nu se mai ocupe nimeni 
de el. Recent, s-au aprobat fondu
rile necesare construirii unui cămin 
al uzinei. Multe necazuri vor fi în
lăturate prin cazarea tinerilor în a- 
cest cămin. După ce termină școala, 
în prima parte, ei se descurcă destul 
de greu. Este necesar să se studieze 
posibilitatea ca în primele 3—4—5 
luni de «muncă ei să fie stimulati on-, 
tr-o formă sau alta în meseriile a- 
cestea, mai pretențioase, să se dife
rențieze încadrările în cazul mese
riilor de strungar, lăcătuș, frezor, ș.a. 
mult mai necesare economiei națio
nale și prețuite. In acest fel, . poate 
că mulți dintre tinerii bucureșteni 
despre care s-a vorbit aici, vor fi ten
tați să se aPuce serios de muncă, să 
se pregătească în meserii — pe cît de

Căminul, cantina ••• si7 ,

pretențioase, pe atît de frumoase — 
să lucreze în întreprinderile Capi
talei.

DIMITRIE ANCUȚA : Sistemul de 
recrutare a forței de muncă — spun 
eu — organizat prin unitățile terito
riale ale Ministerului Muncii, e de
fectuos. Aceste „oficii" de recrutare 
a forței de muncă nu dau cît de cit 
nici cel puțin imaginea viitoarei ac
tivități în care urmează să lucreze 
cel ce solicită angajarea ; sînt niște 
unități, fără exagerare,’ birocratice, 
funcționărești, total indiferente față 
de oameni. Noi am luat unele mă
suri și ne gîndim să le amplificăm, 
pentru ca cel ce solicită angajarea 
să știe unde, cum și ce sarcini are 
de îndeplinit, să-și dea seama dacă îl 
atrage sau nu meseria, pentru a nu 
mai părăsi întreprinderea. Acesta 
este un început timid. în Capitală vom 
constitui un Oficiu sau Cabinet care să 
aibă atribuții mai ample ; e vorba 
de atribuții de testare a celor care 
se angajează, de încadrarea lor cu 
psihologi și alți specialiști, de dotare 
a lor cu aparatură științifică și 
laboratoare, precum și de prezentare 
cît de cît a viitparelor locuri 
de muncă ș.a. în orice caz, să nu 
mai procedăm așa cum' facem acum,' 
din păcate, cîpd in școlile profesio
nale. la cursuri de calificare și la 
alte forme de integrare în muncă, 
angajăm oameni care după ce s-au. 
calificat, sau pe parcurs, după ce se 
cheltuiesc mulți bani cu ei, desco
peră că nu-i interesează munca res
pectivă și pleacă din întreprinderi.

randamentul superior

în producție

Schimbul de noapte — schimbul ucenicilor ?

REDACȚIA: Unele din aspectele 
la care v-ați referit țin de meto
dologia urmăririi și calculării co
eficientului de schimburi, ale indicilor 
de utilizare a mijloacelor tehnice și a 
forței de muncă. Problemele respecti
ve vor fi rezolvate în scurt timp, în 
lumina măsurilor stabilite de Comi
tetul Exeoutiv al C.C. al P.C.R. Ca 
urmare, să vedem ce alte probleme 
se pun în mod efectiv în legătură cu 
recrutarea și pregătirea forței de 
muncă.

NICOLAE IVANESCU : De la a- 
doptarea de către conducerea parti
dului a măsurilor cunoscute ne-am 
îndreptat atenția, în mod deo
sebit, spre stabilizarea în uzină a 
forței de muncă dispuse să migreze. 
Am analizat în amănunt cauzele aces
tei fluctuații și am ajuns la concluzia 
că trebuie să îmbunătățim neintirziat 
sistemul de calificare a tinerilor 
muncitori prin cursuri de scurtă du
rată. De ce ? Pentru că un strungar 
școlarizat în opt luni de zile, în pri
mele trei-patru luni de activitate în 
producție reușește foarte greu să-și 
îndeplinească sarcinile ce îi revin și, 
uneori, nu realizează cîștigul pe care 
îl așteaptă. Ca atare, îndată ce se 
ivește prilejul, manifestă tendința de 
a părăsi uzina. Pînă de cu- 
rînd, cu toate măsurile luate de 
noi și de șooala noastră profe
sională, la meseriile de turnător, for
mator, oțelar, forjor nu reușisem să 
ne completăm integral forța de mun
că, pentru că acestea sînt meserii 
mai dificile. Acum, situația este pe 
cale de soluționare, intrucît pe ti
nerii respectivi i-am cazat in cămin, 
atît cît este capacitatea lui.

DIMITRIE ANCUȚA : Nu este 
vorba numai de integrarea profesio
nală și de învățarea meseriei de că
tre tinerii muncitori, ci și de culti
varea acelor trăsături ale disciplinei

stricte pe care o impune munca în 
uzină, în fabrică, a acelor trăsături e- 
sențiale care au caracterizat și 
caracterizează clasa noastră mun
citoare, problemă care este pe un
deva neglijată de către comitetul 
oamenilor muncii, organizația de par
tid și cea sindicală. Uneori, nu știm 
să primim pe acești tineri muncitori 
în uzine ; din acest punct de vedere 
stăruie încă serioase carențe. In mo
mentul de față, cînd sînt angajați, 
lor li se spune din capul locului „Voi 
veți lucra în schimbul III ! Nici nu 
se discută !“ Oare schimbul III este al 
ucenicilor ? Tinerii muncitori nu sint 
introduși treptat în mediul de muncă, 
nu sînt puși să cunoască cît de cît 
procesul tehnologic, să se familiari
zeze cu colectivul. Dimpotrivă, de 
multe ori, angajarea lor durează cite 
două: săptămini, timp in care oamenii 
sint purtați pe drumuri, bat la por
țile altor întreprinderi.

ELENA CODREANU : Peste tot se 
vorbește că, maiștrii pot contribui 
foarte mult la înlăturarea fluctuației 
muncitorilor. Acesta este cel mai im
portant lucru. Maistrul trebuie să știe 
neapărat să-și apropie muncitorii cu 
care lucrează și, în special, pe cei ti
neri, indiferent că sînt din provincie 
sau din București. începînd de la di
rector și pînă la maistru, la muncito
rii mai vechi, trebuie imprimată o a- 
titudine atentă față de nevoile și 
părerile tinerilor nou angajați. 
De multe ori, cei din provin
cie dau rezultate mai bune in pro
ducție. Și la noi se constată același 
lucru. Aceasta, datorită și faptului că 
noi, ca părinți, nu știm să imprimăm 
întotdeauna o educație pentru muncă 
copiilor noștri, insistînd ca aceștia, 
fiind din Capitală, să ajungă neapă
rat ingineri, doctori ș.a. și să nu sa 
califice ca strungar, forjor, țesător 
sau filator.

MIHAI CERNEA : Consider că 
ar trebui să se acorde importanța 
cuvenită nu numai condițiilor tehni- 
co-organizatorice, ci și celor sociale 
în acest domeniu, întrucît, fără rezol
varea problemelor de ordin so
cial pe care le ridică activitatea 
schimburilor II și III, forța de mun
că nu va fi atrasă in mod corespun
zător în întreprinderi. De pildă, eu 
cred că un director de întreprindere, 
atunci cînd se gîndește la organizarea 
schimburilor II și III, trebuie să-și 
pună implicit și problema: unde și 
cînd vor lua masa muncitorii din a- 
ceste schimburi. Ca atare, să ia mă
suri pentru ca orarul cantinelor să 
țină seama de această necesitate. Mai 
există și probleme referitoare la soli
citările în muncă, în timpul lucrului 
de noapte. în această privință, cerce
tătorii științifici și sociologii ar trebui 
să studieze mai îndeaproape aspec
tele respective și să furnizeze, în 
timp cît mai scurt cu putință, pro
puneri pentru luarea în considerare 
a soluțiilor ce se impun.

DIMITRIE ANCUȚA : Recent dis
cutam la Brașov, la o întreprin
dere de construcții, despre aceste 
probleme și ii întrebam pe tovarășii 
de-aco.lo ce „minune" au înfăptuit 
că au recrutat intr-un timp record 
forța de muncă necesară in unitatea 
respectivă, asigurînd și stabilitatea 
acesteia ; și ei ne-au arătat prac
tic că n-au făcut altceva decît au 
asigurat cămine și cantine. Din pă
cate, în București, aceste condiții nu 
sînt create pe măsura posibilităților. 
Ele vor fi asigurate insă în scurt 
timp, prin conlucrarea întreprinderi
lor și ministerelor de resort.

REDACȚIA : Am supune analizei 
dumneavoastră .și următoarele pro
bleme. Din unele studii și discuții 
s-a desprins faptul că forța de mun
că masculină ocupată în sfera servi
ciilor pentru populație este dimensio
nată în mod nerațional. Cine 
ar trebui, după părerea dum
neavoastră, să intervină pentru a se 
îmbunătăți această situație ? Și încă 
o întrebare : de ce, uneori, școlile 
profesionale primesc candidați „la 
grămadă", fără o selecție, fără o tes
tare prealabilă ?

NICOLAE IVANESCU : Noi, în 
cadrul grupului de uzine „23 Au
gust", avem două licee industriale. 
Dacă analizăm compoziția elevilor, 
vom vedea că circa 80 Ia sută sînt 
fete. întîmpinăm greutăți mari la ab
solvirea acestor licee. Nimeni nu se 
gîndește că ele vor trebui să fie mun
citori cu înaltă calificare, capabili să 
mînuiască strungurile, frezele ș.a. 
Elevii respectivi se văd metrologi,

uispeceri ș.a. și nici nu le dă prin 
gind că trebuie să muncească la ma
șină. în acest domeniu. Ministerul 
Educației și Invățămîntului ar tre
bui să stabilească criterii judicioase 
de selecționare a tinerilor munci
tori, raportate la un coeficient : atî- 
ta Ia sută să fie bărbați, în diver
se meserii, și atîta la sută femei. Un 
responsabil de restaurant poate fi și 
o femele, bună gospodină, care își 
îndeplinește sarcinile mai bine decît 
un bărbat. Iar forța de muncă mas
culină să fie încadrată efectiv în în
treprinderile productive.

MIHAI CERNEA : Ar fi poate util 
să șe studieze crearea unor locuri de 
muncă cu orar limitat. Depistarea 
acelor locuri de muncă ce pot fi de
servite în decurs de 4 ore sau 6 ore 
pe zi, și nu neapărat 8 ore, ar putea 
determina multe femei să se anga
jeze. Nici un bărbat nu s-ar grăbi 
să lucreze cu orar redus, dat fiind că 
și salariul va fi corespunzător ; băr
batul preferă postul de 8 ore. în timp 
ce femela ar accepta și serviciul de 
4 sau 6 ore și, deci, ar fi un proces 
natural de feminizare a unor locuri 
de muncă, ce se pretează la acest 
specific, în condiții de eficiență eco
nomică superioară.

DIMITRIE ANCUȚA : Pornind de 
la necesitatea integrării în munca 
direct productivă a forței de muncă 
masculine, se impune cerința regru
pării acestei forțe de muncă, în func
ție de pregătirea și aptitudinile ei. 
Eu nu pot fi de acord să mai avem 
în comerț zeci de mii de „zdrahoni 
care să ducă doar tava", expresie 
folosită des de muncitorii din uzine
le noastre.

Din iulie pînă acum, noi în Capi
tală am angajat 3 000 de oameni. 
Programele de măsuri nu trebuie 
să vizeze doar schimburile II 
și III; în ele trebuie să fie cuprinsă 
și forța de muncă necesară noilor ca
pacități de producție. Pentru anul a- 
cesta urmează să asigurăm 19 000 de 
oameni, cifră în care cuprindem abso
lut totul, inclusiv necesitățile pentru 
schimburile II și III. Paradoxul ce 
apare constă în faptul că unele minis
tere nu corelează pianul forțelor de 
muncă cu cerințele reale ale produc
ției. De pildă, la I.P.R.S. Bănoasa e 
nevoie de 2 445 de oameni, iar planul 
prevede 1 620 ; la Uzina de cinescoape 
sînt necesari 2 230 de salariați. în 
timp ce planul e dat pentru 954 I Și 
atunci, se naște întrebarea : cum vor 
fi duse la bun sfîrșit măsurile sta
bilite de conducerea partidului în 
condiții.e cînd unele ministere nu iau 
măsurile necesare, cel puțin în dome
niul corelării indicatorilor planului 
forței de muncă ?

La dezbateri au participat : ELENA CODREANU, maistru la 
Filatura românească de bumbac, ANTON DUMITRU, strungar la 
uzina „Autobuzul", NICOLAE IVANESCU, directorul direcției perso- 
nal-invățămint de la uzina ,,23 August", CONSTANTIN DUMI
TRESCU, tehnolog-șef adjunct la Uzina de pompe, MIHAI CERNEA, 
cercetător științific principal la Institutul de filozofie al Academiei 
Republicii Socialiste România, șl DIMITRIE ANCUȚA, secretar al Co
mitetului municipal București al P.C.R.
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strada București — Pi
tești poate vedea de o 
parte și de alta a șose
lei, chiar și din fuga 
mașinii, o mulțime de 
bălți care se înlănțuie 
pe zeci de kilometri. 
Nu sînt o creație a 
oamenilor pentru a în
veseli peisajul și a 
face mai plăcută călă
toria. Din contră, con
stituie o mare năpas
tă, deoarece, persistînd 
aproape tot timpul 
anului, scot din circui
tul agricol întinse su
prafețe de teren ara
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județele Ilfov, 
bovița și Argeș, 
unde 
da, 
gare 
Transporturilor și Te
lecomunicațiilor să 
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structorului de a as
tupa și nivela gropile 
la sfîrșitul lucrării. Că 
s-a intimplat însă ? 
Gropile s-au făcut, iar 
constructorul, în loc 
să le astupe, a um
blat cu pălăria la 
unitățile agricole bene
ficiare ale pămintului 
și a obținut adeverința 
că, chipurile, a redat 
circuitului agricol te
renurile de care s-a 
folosit. Sesizată, direc
ția agricolă a județului 
Argeș a acționat con
structorul în judecată, 
obținînd la arbitraj 
suma de 400 000 lei ca 
despăgubire. E mult, 
e puțin, greu de spus. 
Cert este că banii au 
fost plătiți din buge- 
tiil statului și că băl
țile formate pe locul 
gropilor stau bine 
mersi mai deDarte, 
pline ochi de apă.
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me, pe lîngă _ o' serie 
de piese cu o impor
tantă valoare muzeis- 

scafandri 
Direcției 

maritime 
din’’ Con-

tică, unii 
din grupul 
navigați'ei 
„Navrom" 
stanța au depistat în
plimbările lor prin 
„lumea tăcerii" și re
zerve... inestimabile 
de fier vechi. Epave 
uitate de ani își dorm 
somnul sub privirile 
reci ale vietăților mă
rii. Eficienta econo-

Pentru cine produc 
întreprinderile indus
triale ? Evident, pen
tru a satisface nece
sitățile economiei na
ționale. Dar institute
le de cercetări ? în 
principiu, s-ar spune 
că pentru același be
neficiar. Numai că, în 
practică...

...De pildă, la Insti
tutul 
pentru metale 
roase 
institut de 
se ocupă — 
nai adevăr I 
cercetările.
temele astfel cercetate 
este , 
metalelor 
din concentrate 
metalice, prin 
și suspensie", 
a fost temeinic 
tată, deși se știa 
rezultatele nu au șan
se de aplicabilitate în 
țara noastră, din sim
plul motiv că la noi... 
nu există concentrate 
de natura celor avute 
în vedere la elabora-

de cercetări 
nefe- 

și rare. Fiind 
cercetări, 
senzațio- 
— cu...

Una din
,,Valorifica rea 

neferoase 
poli- 

topire 
Tema 
cerce- 

că

Acțiunea de auto
utilare și-a 
„casă bună" la Com
binatul de exploatare 
și industrializare a 
lemnului din Brăila, 
în valorificarea supe
rioară a rezervelor 
interne de care dis
pune această unitate 
economică, acțiunea 
de autoutilare a fost 
pîrghia principală. 
Rezultatele : un uscă- 
tor de mare capacita
te, transportorul sus
pendat, podul rulant 
de 5 tone. Toate aces
te realizări au consti
tuit pentru „buzuna
rul" întreprinderii o 
economie deloc ne
glijabilă - 200 000 de 
lei. Prin asimilarea și 
execuția uscătorului 
de așchii de lemn

a folosirii lor 
certă : pentru 

scoase la supra- 
nu ar trebui de-

mică 
este 
a fi 
față 
cit cîțeva utilaje sim
ple, ca bărci, pontoa
ne, macarale. Toate 
se află în raza portu
lui Constanta, dar nu 
sînt puse la dispoziția 
„Navrom“-ului pentru 
această acțiune de 

' valorificare.
Nu este oare nimeni 

interesat să alimente
ze gurile furnalelor 
cu fierul acestor „rui
ne" submarine ? Pen
tru siderurgie, aceas
ta înseamnă aur, nu 
altceva... Aur care, 
deocamdată, rugineș
te. Peștii au strigat în 
cor că sînt de 
(nefiind prea 
reți din gură, 
din aripioare), 
dă și cineva de 
cat din mîini ?

rea lucrării. (Cîndva, 
la Exploatarea mi
nieră de la Leșul Ur
sului s-ar fi putut a- 
plica această soluție ; 
dar. între timp, aici, 
s-a pus la punct un 
alt sistem de prelu
crare industrială a 
minereului, mai eco
nomicos). Lucrurile 
s-au lămurit ceva mai 
tîrziu. Cînd ? După ce 
se cheltuise o jumăta
te de milion lei. Cer
cetătorii și-au cerut 
„scuze" și au abordat 
alte teme. Ce s-a in
timplat insă cu cel 
500 000 de lei ? Ni
mic. Cine va suporta 
paguba ? Mister.

Să zicem bogdapros
te ! Vă dați seama cît 
ar fi costat (cît ne-ar 
fi costat !) dacă se 
studia, de pildă, tema 
„Valorificarea meta
lelor neferoase din 
rocile planetei Venus 
în elaborarea porțela
nurilor pentru ceșcu
țele de cafea" ? 1

pentru fabricile 
plăci aglomerate 
lemn s-a realizat o 
economie de 1,4 mili
oane lei valută. Dar 
toate aceste frumoase 
realizări nu ar fi fost 
posibile fără ajutorul 
unor unități industri
ale din Brăila : uzina 
de utilaj greu „Pro
gresul". combinatul de 
celuloză și hîrtie, unde 
s-au executat forjări
le. piesele turnate.

Gîndindu-ne la cele 
de mai sus, parcă 
vorbele „ca la noi, ca 
la Brăila" sună tare 
frumos. Toate felici
tările !

încă o dată se do
vedește că autoutila- 
rea înseamnă auto- 
cîștig.
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CE W FI NOU In librării ?
WE I. 'ii!i a El®

In elaborarea planului nostru edi
torial pe 1972 am pornit de la exi
gentele puse în fața activității ideo
logice de istorica plenară a C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971. Proble
mele actuale ale dezvoltării socie
tății noastre formează axul întregii 
noastre producții editoriale, menită 
să, slujească deopotrivă dezvoltării 
conștiinței socialiste a oamenilor și 
lărgirii orizontului lor cultural, per
fecționării pregătirii de specialitate. 
Avem și vom avea permanent în 
vedere dezideratul îmbinării unei 
înalte ținute științifice cu spiritul 
militant al ideologiei marxist-leni- 
niste.

Aceste preocupări ale editurii 
-noastre se vor concretiza. în primul 
rînd, în culegerile de studii care 
tratează despre : „Societatea socia
listă multilateral dezvoltată", 
„Structura de clasă a societății so
cialiste", „Dezvoltarea conștiinței 
socialiste în etapa actuală", precum 
și în titluri ca : „Echitate și justi
ție" de prof. univ. dr. D. Mazilu, 
„Etica muncii educative" de V. Lăs- 
cuș, „Cetățeanul și dreptul în socie
tatea socialistă", de A. Naschitz — 
lucrări care își propun să contri
buie la cunoașterea teoretică mai 
aprofundată a politicii partidului 
nostru în domeniul perfecționării 
continue a structurii și cadrului in
stituțional al societății românești, 
precum și al formării conștiinței 
socialiste.

In domeniul literaturii economice 
ne-am propus să stăruim mai mult 
asupra problemelor pe care le ri
dică perfecționarea continuă a 
structurilor economice. Dintre lu
crările programate în această direc
ție amintesc : „Problemele organi
zării, conducerii și planificării eco
nomiei naționale" (culegere de stu
dii), „Modelarea complexă a proce
selor de decizie cu aplicații în eco
nomie" de Gh. Boldur, precum și 
traducerile : „Prognoza tehnologică" 
ds Erich Jantsch, „Schiță a teoriei 
creșterii economiei socialiste" de
M. Kalecki.

Va fi mai variat reprezentată te
matica cărții de sociologie și psiho
logie, orientată și ea spre actuali
tate, spre teme, legate de practica 
noastră socială,, Printre ele . mențio
nez : „Prognoza sociologică", „Cer
cetări de sociologie economică", 
„Introducere în psihosociologie" de 
dr. R. Floru, „Radio, televiziune, 
public" de P. Cîmpeanu. Noi titluri 
vor vedea lumina tiparului în do
meniul mai puțin abordat pînă a- 
cum la noi al politologiei : „Socio
logia politică" de O. Trăsnea, „Ști
ința politică" de Ion Ceterchi,
N. Kallos și O. Trăsnea, „Politicul 
ca funcție a sistemelor sociale" de 
Aneta Busuioc.

Literatura istorică Îmbrățișează 
In acest an noi titluri menite să a- 
dîncească cunoașterea gloriosului 
trecut de luptă revoluționară a par
tidului nostru, al mișcării muncito
rești : „P.C.R. în anii ilegalității 
(1924—1944)“ de Ion Popescu-Puțuri 
și Augustin Deac, „Purtători de 
flamuri revoluționare" (vol. II). 
prezentînd, în continuare, figuri de 
militanți revoluționari, a căror acti
vitate plină de abnegație constituie 
un înalt model pentru generațiile 
contemporane.

Alte lucrări Istorice consacrate 
unor momente importante din isto
ria patriei noastre vor întregi a- 
ceastă tematică menită să contri
buie la educația maselor în spiritul 
patriotismului socialist. ■ Aceluiași 
scop îi vor sluji și cîteva lucrări de 
geografie, printre care ampla mo
nografie „România" de prof. dr. 
Victor Tufescu.

Ne îngrijim ca și în domeniul ști
ințelor exacte să vadă lumina tipa
rului lucrări originale, reprezentînd 
contribuții românești de prestigiu in 
fizică, matematică, cibernetică, chi
mie, precum și traduceri de valoare 
universală (Linus Pauling : Chimia 
generală, Max Born — Fizica ato
mică), care vor veni în sprijinul 
învățămîntului și al specialiștilor.

Este, desigur, doar o imagine par
țială a vastei literaturi științifice 
pe care — în virtutea profilului ei 
complex — editura noastră o va 
pune la îndemîna cititorilor în 
cursul anului 1972.

Dr. Gh. CONSTANTINESCU 
directorul Editurii științifice

I 
I

La fel ca întreaga activitate 
cultural-educativă din țara 
noastră, munca desfășurată de 
colectivul editurii UNIVERS se 
plasează sub semnul luminos al 
importantelor documente d« 
partid din lunile iulie și noiem
brie ale anului trecut. Rolul 
principal al editurii noastre este 
acela de a oferi cititorilor cele 
mai valoroase opere produse sn 
cadrul literaturii universale, de 
a asigura contacte cit mai di
verse și prompte Intre cultura 
noastră și autenticele valori ar
tistice realizate de celelalte po
poare. Mai mult decît în trecut, 
vom pune accentul pe lărgirea, 
ariei geografice a preocupărilor 
noastre, pe mesajul umanist al 
operelor publicate și pe forța 
lor artistico-educativă. în a- 
celași timp, ne vom strădui isă 
asigurăm circulația largă a con
tribuției românești la îmbogă
țirea tezaurului cultural al ome
nirii, să ne afirmăm punctul 
nostru de vedere — bazat De 
filozofia marxist-leninistă — 
față de problemele și tendințe
le majore ale culturii și esteticii 
contemporane. în această ordine 
de idei putem anunța, apariția 
în limbile rusă, germană, fran
ceză sau engleză a unor lucrări 
de estetică datorate activității 
creatoare a figurilor de mare 
prestigiu din cultura noastră : 
Tudor Vianu și George Căli-

nescu. De asemenea, va fi ini
țiată o nouă colecție — „Dia
log" — menită să' cuprindă 
scrieri originale ale teoreticie
nilor noștri axate pe teme de 
mare actualitate din cultura 
contemporană.

In planurile șl portofoliul 
nostru figurează numele cele 
mai prestigioase ce s-au impus 
în literatura țărilor socialiste 
frățești și a celorlalte țări, ope
rele lor cele mai semnificative. 
Aș putea, astfel, numi' doar 
cîteva dintre aparițiile proxi
me : volumul care încheie seria 
memorialistică „Oameni, ani, 
viață" a lui Ehrenburg, un vo
lum selectiv din opera poetului 
iugoslav Miodrag Pavlovic. un 
volum de nuvele ale scriitoru
lui. polonez Iwaazkiewicz, cele
bra nuvelă „Adevărata poveste 
a Iui Ah Q“, datorată clasicului 
chinez Lu Sin, o selecție din 
creația poetului maghiar Weo- 
res Săndor. Pentru a ilustra re
zultatele obținute pe linia lăr
girii ariei geografice aș putea 
menționa volumul de nuvele 
neozeelandeze „Nici un om nu 
e o insulă", volumul „Nopți în
singurate" al scriitorului sue
dez Einar Wallquist, culegerea 
de povestiri „Moartea și buso
la" al unuia dintre oei mai dis
cutați artiști contemporani, 
scriitorul argentinean Jorge Luis 
Borges, vestita „l’oveste de iu

bire" (Love Story) a america
nului Erich Segal, sau romanul 
„Ora de germană" al lui Sieg
fried Lenz. In primele luni ala 
acestui an, cititorii nu vor avea 
însă la îndemînă numai lucrări 
din literatura contemporană, ci 
și reeditări sau traduceri noi 
din opera marilor figuri ale li
teraturii clasice ca, de pildă.
„Wilhelm Meister" al lui Goo-
the, „Mizantropul" lui Moliăre, 
„Comedii" ale lui Lope de Vega.
Război și pace" de Tolstoi,
„Wilhelm, Tell" de Schiller si 
altele. Secția noastră de critică 
și istorie literară va oferi citi
torilor cîteva lucrări de mar» 
importanță cum sînt „Poezia" 
lui Benedetto Croce, sau „Litera
tura latină" de Jean Bayet — în 
ceea ce privește traducerile — 
precum și două lucrări origina
le valoroase : „Geografii spiri
tuale" de Dan Hăulică și „Dra
maturgia Iul Cehov" de Leo
nida Teodorescu.

Bineînțeles, n-am putut enu
mera decît o parte din apariții
le relativ apropiate. Dar, după 
cite sperăm, . ele vor putea să 
trezească interesul cititorilor și 
să arate liniile principale ale 
preocupărilor noastre din ulti
ma vreme.

D. MAZILU 
redactor-sef 
al editurii UNIVERS

i Concurs de arhitectură 
j pentru sistematizarea

l
ii

j
f

zonei centrale
a orașului Zalău

Uniunea arhitecților din Repu
blica Socialistă România și Con
siliul popular al județului Sălaj 
organizează un concurs public 
pentru sistematizarea zonei cen
trale a orașului Zalău. Concursul 
urmărește rezolvarea cadrului 
urbanistic-arhitectural și a cir
culației din această zonă. Ter
menul 
este de 
Vor fi 
mențiuni în valoare 
60 000 lei.

Documentația pentru concurs 
și alte informații suplimentare 
pot fi obținute de la Uniunea 
arhitecților, sectorul de studii 
și documentare (str. Episcopiei 
nr. 9, București, sectorul 1, te
lefon 16 37 67).

de predare a lucrărilor 
31 martie 1972, ora 14,00. 
acordate 3 premii și 5 

totală de

l

în spiritul recentelor docu
mente de partid, proiectul de 
plan editorial pe 1972 a fost 
gindit și elaborat sub imperiul 
unor idei, ca amplificarea exi
gențelor ideologico-estetice față 
de toate categoriile de lucrări ; 
tipărirea unor cărți care să re
flecte munca, viața, proble
matica constructorului socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, fructificarea unor te
matici care să facă din cărți un 
prieten și educator cit mai apro
piat cititorului. Privind cele a- 
proximațiv 150 de titluri pe care 
și le propune să le publice edi
tură „Dacia" în acest aii, se pot. 
trage unele concluzii”certai în
treaga această producție de car
te, însumînd lucrări în limbile 
română, maghiară, germană, atît 
în domeniul literaturii beletristi
ce, cît și in cel al științelor, a 
ciștigat deosebit de mult pe linia 
actualității, a abordării cu înalt 
spirit de răspundere și îndrăz
neală creatoare a unor proble
me fundamentale din viața con
temporană. Intr-un asemenea 
climat de efervescență a ideilor

este limpede că anul acesta va 
aduce numeroase lucrări de toa
te genurile, care se vor înscrie 
în fondul de aur al culturii noas
tre socialiste. Aș aminti în acest 
sens cărți ca Fragmentarium ilu
minist de Dumitru Ghișe și 
Teodor Pompiliu, al doilea vo
lum din Voievodatul Transilva
niei de Ștefan Pascu, înseninări 
despre daci și romani de acad. 
Constantin Daicoviciu, Ghid er
gonomie de Elena Popescu^ 
Nedeanu, Dacia dc la Bure- 
bista la cucerirea romană de 
Hadrian Daicoviciu. Tratat ele
mentar de clinică medicală (voi. 
I) de Octavian Fodor, Caietele 
princepelui de Eugen Barbu, 
Filimona (roman) de Zaharia 
Stancu, Belgradul in 5 prieteni 
de Nichita Stănescu, Trei poeți 
(eseuri) de Aurel Rău, Conver
gențe (eseuri) de Ion Vlad, Vo
lumul dc teatru de Mircea Za- 
ciu și Vasile Rebreanu. în lim
ba maghiară sînt de notat volu
mele de versuri ale lui Szemler 
Ferencz și Kiss Jeno, antologia 
poeților comuniști dintre cele 
două războaie mondiale, volume

de nuvele de Nagy Istvan, Asz- 
talos Istvan, Siito Andras, o an
tologie a liricii române contem
porane. In limba germană se 
pregătește o antologie de proză 
scurtă, tradusă din limba roma
nă, apoi un volum selectiv din 
prozele scurte ale lui Hans Lieb- 
hardt.

De asemenea, vom iniția două 
noi colecții : una în limba româ
nă — Restituiri, cuprinzînd tex
te reconsiderate ale unor clasici, 
și in limba maghiară o colecție 
de lucrări de știință populari
zată. Față de anul trecut, numă
rul de titluri se mărește cu o 
treime.

Prezența editurii „Dacia" la 
Îndeplinirea pasionantă a nou
lui efort editorial general de ri
dicare a calității cărții nu va fi 
nici ea neglijată. Considerăm că 
numai astfel vom putea răspun
de înaltelor exigențe — din care 
ne-am făcut obiectiv permanent 
— precizate nouă, prin generoa
sa politică culturală a Partidu
lui Comunist Român.

Al. CAPRARIU 
directorul editurii „Dacia*

Momente emoționante în cea 
mai nouă și modernă 
bricii „Vitrometan" 
diaș : In fața unei 
asistențe, adunate în 
torului nr. 10, echipe 
vestiți ca Petru Compi, Florea 
Ardeleanu, Ioan Bretz. Ion Ju- 
hasz. Eduard Schomm. Emanoil 
Șarlea, Andrei Torok, Vasile 
Gașpar și alții încep ■ să scoată 
din creuzete pastă incandes
centă și să o modeleze cu grijă 
„la țeavă". lată-i sculptînd cu 
îndemînare vaze și pocale din 
cristal românesc, „cristal 
Mediaș".

— Succesul din prima zi 
lucru a anului continuă — 
spunea inginerul Emilian Băr
bat, direotorul fabricii. Fiecare 
zi înseamnă o nouă șarjă de 
„cristal de Mediaș", limpede și 
cu proprietăți superioare. între
gul colectiv al fabricii este cu 
atit mai mîndru de acest succes, 
cu cît noul cuptor este construit 
în regie proprie. La întrebarea 
care ni se pune tot mai frec
vent — „pe cînd în comerț pri
mele articole din cristal româ
nesc ?“ — pot răspunde că nu 
mai departe de luna... ianuarie 
a acestui an.

hală a fa- 
din Me- 

numeroase 
jurul cup- 
de sticlari

de

de 
ne

Editura „Cartea românească" 
Își începe anul cu romanul Ma
rele singuratic de Marin Preda 
și volumul de poezii Istoria 
unei secunde de Adrian Pău- 
nescu. „Singuraticul" din titlu e 
mezinul familiei Moromete, 
tînăr trecut prin focul cîtorva 
experiențe fundamentale. „Se
cunda" lui Adrian Păunescu 
este o culegere de versuri ale 
poetului, mai toate apărute în 
revistele literare, acum înmă
nuncheate pentru a constitui 
din crimpeie, sugestia paginii 
de istorie social-umană pe care 
o trăim azi.

Un alt roman, Inspirat din 
realitățile momentului pe care-1 
trăim, este Recviem pentru vii 
de Al. I. Ghilia. Fresca ultimei 
perioade și a forțelor sociale și 
politice care o caracterizează se 
întregește cu o amplă reconsti
tuire a altor două generații de 
înaintași ai eroilor. Alte apari
ții in domeniul prozei : volumul 
de anchete sociale Un caz de 
dispariție de Haralamb Zincă ; 
romanul de substanță autobio
grafică al Margaretei Sterian, 
Castelul de apă ; reconstituirea 
documentară și imaginară Stru

ma de Maria Arsene, episod 
tragic din timpul celui de-al 
doilea război mondial ; culege
rea de nuvele Lumină și piatră 
de Banu Rădulescu ; volumele 
de artioole și eseuri în dome
niul social-cultural de Demos- 
tene Botez și Radu Boureanu.

Dintre volumele de poezie se 
detașează Visul și veghea de 
Dan Deșliu — carte in care me
tafora și simbolul se recompun 
din adevărate istorii epice. Ște
fan Aug. Doinaș, în bogatul vo
lum Ce mi s-a intimplat cu 
două cuvinte își adună mai 
multe cicluri inedite, scrise în 
diferite perioade ale evoluției 
sale poetice. In aceeași editură 
vor vedea lumina tiparului și 
alte volume, precum Cartea 
mea de lut de Nicolae Țațomir, 
De dragoste, de Mircea Badea, 
Deschideri de Leonid Dimov, 
un volum de evocări orientale 
de Al. Al. Leontescu, Ascultînd 
nopțile de Iulian Vesper etc.

în domeniul teatrului, vor a- 
părea volume ca : Pasărea și ia
dul de Ion Omescu, Patru piese- 
eseu de Paul Everac, acesta 
din urmă cuprinzînd cele mai 
noi lucrări ale dramaturgului ;

eseul Hamlet sau Ispita posibi
lului de Ion Omescu, o pasio
nantă dezbatere în jurul cele
brului personaj Shakespearean.

Menționăm, de asemenea, 
două traduceri inedite : Marea 
turmă de Jean Giono și Sudul 
de Yves Berger.

Aș sublinia și o inovație In ce 
privește tipărirea clasicilor : cu
legerea în două volume din 
opera lui Caragiale. Selecția și 
ordinea lucrărilor în sumar sînt 
realizate de Marin Preda. Ca
pătă astfel relief, din piese 
autonome, dar din aceeași fa
milie, o interesantă perspectivă 
asupra marelui scriitor. Cele 
două volume inaugurează o se
rie editorială : Scriitori (de odi
nioară) văzuți de scriitori (de 
azi).

Și o noutate... extraeditorială, 
dar de cel mai larg interes pen
tru public. Editura „Cartea ro
mânească" deschide porțile li
brăriei sale — „Cartea româ
nească".

MIhal GAFIȚA, 
redactor-șef la editura 
„Cartea românească*
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Filmele 
primului semestru 

al anului
Repertoriul anului 1972 cuprinde 

circa 165 de filme artistice de lung 
metraj în premieră, dintre care 
18—20 din producția națională. La 
acestea se adaugă peste ,200 titluri 
de filme de scurt metraj (documen
tare, reportaje, știință popularizată, 
desene animate etc.)' din care circa 
130 din producția națională.

Ne propunem ca în cele ce ur
mează să ne ocupăm numai de prin
cipalele filme din prima jumătate 
a anului, aceasta pentru că, așa cum 
este normal, repertoriul se modifjcă, 
se perfecționează și se îmbogățește 
continuu pe măsura apariției și se
lectării de noi titluri din producția 
mondială.

Selectarea filmelor a fost prece
dată de o muncă atentă de studiu și 
cercetare a producției mondiale de 
filme în scopul aducerii pe ecrane 
a cît mai multe filme prestigioase 
și reprezentative, cît mai diverse. Pro
ducția țărilor socialiste va fi pre
zentă pe ecranele noastre cu tot ce 
au mai reprezentativ într-o gamă de 
genuri axată pe o tematică variată.

Investigațiile privind celelalte țări 
ale lumii producătoare de filme au 
cuprins, pe lîngă cinematografiile 
tradițional prezente pe ecranele 
noastre, țări și zone noi, mai pu
țin cunoscute publicului nostru ca : 
Asia, America Latină, Turcia, Gre
cia, țările arabe etc.

în anul care s-a scurs, din cei 188 
milioane spectatori, mai mult de o 
cincime au vizionat filme românești, 
iar dintre aceștia peste 16 milioane 
filmele in premieră.

Ținînd seama de filmele recent 
terminate sau în diverse faze de fi
nisare la studioul „BUCUREȘTI", 
sperăm că și in acest an filmele ro
mânești se vor bucura de aprecierea 
publicului spectator.

Dintre filmele românești care vor 
apărea pe ecrane în prima parte a 
anului menționăm : „Și atunci i-am 
condamnat pe toți la moarte" (ecra
nizarea nuvelei lui Titus Popovici 
„Moartea lui Ipu“, în regia lui Ser
giu Nicolaescu), „Felix și Otilia", 
— după romanul lui George Căli- 
neseti (regia Iulian Mihu, scenariul 
Ioan Grigorescu), „Puterea" și „A- 
devărul" (regia Manole Marcus, sce
nariul Titus Popovici), „Pădurea 
pierdută" (scenariul Mihhea Gheor
ghiu, regia Andrei Blaier), ’„Pentru 
că se iubesc" (scenariul Ion Omescu 
și Mihai Iacob, regia Mihai Ia- 
cob), „Drum în penumbră" (sce
nariul Petru Popescu, regia Lu
cian Bratu), „Astă seară dansăm 
în familie" (scenariul Ion Băie-

șu, regia Geo Saizcscu), „Avcnjuri 
Ia Marea Neagră" (scenariul Tudor 
Popescu, regia Savel Stiopul), „Nun
ta de piatră" (ecranizarea tinerilor 
regizori Dan Piță și Mircea Veroiu 
după două nuvele de I. Agirbi- 
ceanu).

Țările socialiste vor fi prezente 
pe ecranele noastre cu cele mai va
loroase pelicule, într-o gamă tema
tică bogată, cuprinzind toate genu
rile. Majoritatea acestora dezbat 
probleme majore ale construcției 
societății noi, multe dintre ele fiind 
realizate de cineaști de prestigiu cu 
participarea unor actori consacrați, 
bine cunoscuți publicului nostru.

. Din ultimele producții sovietice 
menționăm filmele : „Fuga" — ecra
nizarea cunoscutei piese a lui Bul
gakov. comedia „12 scaune" după 
cunoscutul roman al lui Ilf și Pe
trov, ecranizarea piesei lui Cehov 
„Pescărușul", un film despre viața- 
și preocupările cotidiene ale tinere-- 
tului sovietic — „Tinerii" și altele. 
Cinematografia poloneză va fi prezen
tă printre altele cu filmul „Viața de 
familie" — film care a reprezentat 
R.P. Polonă la Cannes in 1971.

Dintre filmele produse de studiou
rile din R.D. Germană menționăm 
filmul „Capela roșie", dintre peli
culele R. S. Cehoslovace filmul 
„Tata de duminică", iar din pro
ducția R.S.F. Iugoslavia filmul „19 
fete și un marinar". Lupta poporu
lui vietnamez este oglindită în fil
mul „Domnișoara Nhung". Din ci
nematografia R.P. Chineze vom vi
ziona filmul „Războiul subteran" 
iar din cinematografia R.P. Bulga
ria filmul „Cercurile dragostei". Din 
producția albaneză vom prezenta 
filmul „Cind se ivesc zorile", din 
producția R.P. Ungare filmul „Tim
pul prezent", iar din cea cubaneză 
filmul „Odiseea generalului Jose".

în ceea ce privește filmele din 
alte țări ale lumii, selecția a ținut 
seama de acele opere cinematogra
fice care, pe lingă nivelul superior 
al realizării artistice, sînt de strin
gentă actualitate, dezbat probleme 
majore ale societății capitaliste con
temporane, demască tarele „socie
tății de consum", războiul, alienarea 
personalității, ipocrizia moralei bur
gheze, filme care conțin un mesaj 
umanist, ' exprimă încrederea în om 
și în posibilitățile sale creatoare.

Printre filmele ce se vor prezenta 
în prima jumătate a anului men
ționăm : „Ultimul războinic" și 
„Incidentul" — S.U.A., „Copacii mor 
în picioare" — Turcia, „Ultimul do
miciliu cunoscut" — Franța, „Opiul 
și bita" — Algeria, „Joc Hill" — 
Suedia, „Chile ’71“ — o realizare re
centă a cinematografiei chiliene.

In culisele viitorilor artiști
Foto : -N. Moldoveanu

ȘTIRI CULTURALE
La Sibiu a ieșit de sub tipar, sub 

egida editurii „Dacia", un original 
album de ilustrate poștale ... detașa
bile, intitulat „Sibiul vechi". Cele 12 
planșe-ilustrate, care alcătuiesc al
bumul, reprezintă tot atitea repro
duceri din grafica artistului emerit 
sibian Hans Hermann, care peste 
cîteva zile împlinește 87 de ani. 
„Turnurile breslelor", „Vedere de 
pe podul minciunilor", „Primăria 
veche", „Pasajul scărilor" sînt nu
mai cîteva din lucrările reprezenta
tive pentru tehnicile folosite de 
autor — gravură cu acul, aquaforte 
și acuarelă.

★

După „Hanul Domnesc" din Su
ceava, construcție medievală care

găzduiește cea mai bogată expoziție 
permanentă de artă populară din 
nordul Moldovei, o altă unitate mu
zeistică va fi in curînd inaugurată în 
această parte a țării. Este vorba de 
Muzeul etnografic din orașul Gura 
Humorului. în cele 18 încăperi ale 
unei vechi și originale clădiri vor fi 
expuse cîteva mii de obiecte confec
ționate din lemn, os. piele, broderii, 
țesături, costume de port popular lo
cal, numeroase piese de utilitate cas
nică — lucrate cu deosebit meșteșug 
și simț artistic, oferind turiștilor aflați 
în trecere spre Voroneț un minunat 
prilej de cunoaștere a artei mește
rilor și creatorilor populari anonimi 
din această zonă etnografică a țării.

Vor fi difuzate, de asemenea, în 
primele luni ale anului, filmele cu 
premiile cele mai prestigioase la 
festivalurile internaționale din 1971, 
cum sînt „Mesagerul" — în regia 
lui Josef Losey — Marele premiu la 
festivalul de la Cannes 1971, „Măr
turisirile unui comisar de poliție fă
cute procurorului republicii" — in 
regia lui Damiano Damiani — Ma
rele premiu la festivalul de la Mos
cova 1971, „Saceo și Vanzetti" — 
premiu de interpretare masculină la 
Cannes 1971, sau filme care, fără 
premii internaționale, sînt realizări 
cinematografice remarcabile, cum 
ar fi „Marea hoinăreală" —’ în care 
irezistibilul cuplu de Funds-Bourvil, 
împreună cu fantezia regizorului Ge
rard Oury, fac din acest film o foar
te bună comedie.

Pe genericele filmelor vor fi în- 
tîlnite numele multor realizatori re- 
putați ai cinematografiei internațio
nale, ca Alov și Naumov (Fuga), 
Jaques Tati (Trafic), Vittorio de Sica 
(Grădina lui Finzi Contini), John 
Frankenheimer (Călăreții și parașu- 
tiștii), „Bo Viderberg" (Joe Hill), 
Henri Colpi (Fericit cel ca Ulise), 
Gilo Pontecorvo (Queimada), Wil
liam Wyler (Eliberarea lui L. B. 
Jones) etc.

Spectatorii noștri vor putea reve
dea pe mulți dintre cei mai îndră
giți interpreți ai ecranului : Bel
mondo și Marlene Jobert în „Mirii 
anului II", Peter O’Toole în „Adio 
d-le Chips", cuplul A. Batalov — 
N. Savelieva în „Fuga", Steve Mc 
Quin în „Bullitt", Daniel Olbritzki 
în „Viață de familie", Julie Andrews 
în „Mary Poppins", Louis de Funds 
în „Micul scăldător", Omar Shariff 
în „Călăreții", Burt Lancaster' în 
„Parașutiștii" ș.a.m.d.

In sfîrșit, o atenție deosebită s-a 
acordat filmelor care se adresează 
tinerei generații, categorie din care 
s-au achiziționat 20 filme cu carac
ter educativ, realizate într-o formă 
atrăgătoare.

Sperăm că printr-un asemenea re
pertoriu ecranele cinematografelor 
noastre vor răspunde mai bine] ce
rințelor spectatorilor noștri, vor a- 
juta la educarea lor în spiritul idea
lurilor umaniste, al consacrării tmor 
relații etice, superioare între oa
meni.

Gh. RAVAȘ
d.rectorul Direcției 
rețelei cinematografice 
și difuzării filmelor — 
„România-film*

cinema

22,00 Cadran internațional.
22,40 Telejurnalul de noapte.
22,50 Melodii nocturne — program 

de divertisment realizat 
Televiziunea sovietică.

vacanță, 
tineret și 
zăpada”. 

Frații

15,45—16,45 Matineu 
Film artistic pentru 
copii ; „Albă ca 
Ecranizare după 
Grimm.

13.00 Căminul.
18,50 Tineri interpreți de 

populară.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri. „La circ".
19,30 Telejurnalul de seară.
20,00 Cronica politică internă de 

Eugen Mândrie.
20,15 Film artistic : „Recviem pen

tru un boxer" — premieră pe 
țară. Cu : Anthony Quinn șl 
Mickey Ronney. Prezintă : 
Alice Mănoiu.

muzică • Love Story : patria —
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 j 16,45. 
@ Livada din stepă ; FESTIVAL
— 19; 21.
• B. D. la munte și la mare t 
VICTORIA - 9; 11,15; 13,30; t6; 
18,30; 20,45. FEROVIAR - «.45; 
11,15; 13,30

CELSIOR — 9; 11,15;
18,30; 20,45, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 20,45.
• Cea mai frumoasă soție : SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 3958); 20,15 (seria de bilete 
— 3959), SCALA — 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 — 
9; 10, Palatul de cleștar — 11,30; 
13,30, Hugo 
Acoperișul
• Colț alb 
lovitură de
Pentru totdeauna și o zi 
CINEMATECA (sala Union)
• Decolarea ; ARTA — 
20.15, DRUMUL SĂRn 
17,45; 20.
• Waterloo î GLORIA
12,30; 16; 19,15, TOMIS
12,30; 16; 19,30.
• Nu te întoarce : LUMINA
9—19,45 tn continuare.

• Sorgul roșu : GRIVIȚA — 9,30; 
12; 15,30: 18; 20,30.
e Oliver : BUCEGI — 15,30; 19, 
GIULEȘTI — 15,30; 19.
• Gara bielorusă : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 17,45;

și Josefina — 16; 18,15,
— 20,30 : DOINA.
— 10; 12; 14,15, Prima 
macheta — 16,30; 18,45;

Frații : UNIREA — 16; 18; 20. 
Evghenl Oneghin : CENTRAL 
9.15: 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30. 
în compania lui Max Lynder — 

9—18.30 în continuare, Program do 
documentare românești — 20,15 : 
TIMPURI NOI.
• 12 oameni furioși s VOLGA — 
9; 11,15; 13,
FLAMURA 
18,15; 20,30.
® Pădurea dc mesteceni i 
ZEȘTI - 15,30; 18; 20,15.
• Trenul : AURORA — 9,30; 12
15; 17,45; 20,15, MODERN
11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Unchiul Vania ; POPULAR 
15,30; 18; 20,15.

• Aeroportul : LIRA — 15,30; 19, 
LAROMET — 15,30; 18,30.
• Mihail Strogoff : FLOREASCA
— 15,30; 18; 20,15. FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15.
• Steaua de tinichea : FEREN
TARI — 15,30; 17,45; 20, MUNCA
— 16; 18; 20.
• Poveste slngeroasă : VITAN 
15,30; 18: 20,15.
• Marele premiu : MIORIȚA
9; 12,30; 16; 19,15.
• Nici un om pentru Camp De
trick : MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15.
• Floarea de cactus : PACEA — 
15,45: 18. 20.
• După vulpe : CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
• Tick... Tick... Tick...
— 15,30: 18; 20.15.
• Duel straniu : RAHOVA — 15,30; 
18: 20,15.
• Castanele sînt bune : PROGRE
SUL - 15,30; 18; 20,15.
• Articolul <20 : VIITORUL
15,30; 19.

COSMOS

• Filarmonica de stat „George 
Enescu” (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab. Soliști : Regis Pasquier 
(Franța) — vioară și Alexandru 
Hrisanide — pian — 20.
• Opera Română : Amorul vrăji
tor, Tricornul, Bolero — 19,30.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
20: (sala Studio) : Travesti — 20.
• Teatrul de comedie : Croitori! 
cei mari din Valahla — 10,30; 
Nicnic — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulan-

dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Ziariștii — 10,30; Minci
nosul — 20.
• Teatrul Mic : Fata care a făcut 
o minune — 19,30.
® Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Studio) : O lună la țară — 20.
• Teatrul Giulești : Gîlcevile din 
Chioggia — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Comoa
ra din insula piraților — 10; N-a 
fost in zadar — 16.
e Studioul I.A.T.C. „I. 
giale" : Șeful sectorului 
10,30.
® Teatrul „Țăndărică" 
Calea Victoriei) : Bu Aii 
(sala din str. Academiei) : De ce 
a furat zmeul mingea — 15.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu” : Intr-un ceas bun 
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Bimbirică — 
19.30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) Groapa - 19,30.
• Circul Globus : *72 circ *71

L. Cara- 
suflete —

(sala din
10:
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Cronica zilei viața internațională

privind dezvoltarea continuă A PARTIDULUI SOCIALIST
POPULAR DIN DANEMARCA

a asigurărilor de stat
UN DECRET AL CONSILIULUI DE STAT

Tn vederea dezvoltării sferei asi
gurărilor de stat și creșterii, eficien
ței economice pe fiecare formă de 
asigurare și sector de activitate, Con
siliul de Stat a emis un Decret cu 
privire la asigurările de stat.

Actul normativ subliniază că acti
vitatea de asigurare de stat, care ex
primă relații economice de întraju
torare și sprijin reciproc, contribuie 
prin mijloace . specifice, la crearea 
condițiilor necesare îndeplinirii obiec
tivelor partidului și statului privind 
dezvoltarea planificată a economiei 
naționale, Ia extinderea legăturilor 
economice externe și a turismului. 
De asemenea, activitatea de asigurare 
aduce o contribuție la menținerea 
continuității procesului de producție 
și a integrității proprietății socialiste 
și personale, la educarea asiguraților 
în acest spirit, creează pentru popu
lație mijloace suplimentare de pre
vedere și economisire, participii la 
finanțarea acțiunilor de prevenire și 
combatere a unor cazuri producă
toare de pagube.

Decretul prevede că în țara noastră 
activitatea de asigurare este exerci
tată de Administrația Asigurărilor 
de Stat, care realizează asigurările 
de bunuri, persoane și răspundere 
civilă, sub forma asigurărilor prin 
efectul legii și facultative ; de ase
menea, efectuează operațiunile de 
reasigurare cu organizații din străi
nătate.

Pentru protejarea victimelor ac
cidentelor de circulație și repararea 
prejudiciilor suferite de acestea, 
prin avarierea sau distrugerea bunu
rilor ori prin vătămarea corporală 
sau decesul unor persoane, s-a in
trodus asigurarea de răspundere ci
vilă prin efectul legii, pentru pagu
bele produse terțelor persoane. în 

, asigurare se cuprind toate persoa
nele fizice și cele juridice care dețin 
autovehicule supuse înmatriculării, 
cu o capacitate cilindrică de peste 
69 cm cubi. Pentru orice autovehicul, 
cu excepția motociclurilor, se plă
tește o primă anuală de 175 lei de 
către organizațiile socialiste și de 
350 lei de către cetățeni și alte ca- 

ytegorii de asigurați, iar pentru moto- 
eicluri, 40 și, respectiv. 80 lei.

Deținătorii de autovehicule. înma
triculate în străinătate care nu po
sedă documente internaționale de a- 
sigurare valabile pe teritoriul Ro
mâniei achită o primă de 100 lei pe 
lună pentru orice autovehicul. cu 
excepția motociclurilor, pentru care 
prima este de 50 lei.

în cadrul acestei asigurări, ADAS 
acordă despăgubiri pentru sumele pe 

' care asiguratul este obligat, potrivit 
legii, să le plătească cu titlu de des- 
dăunare și cheltuieli de judecată sau 
de arbitrare, persoanelor păgubite 
prin vătămări Corporale ;sati deces, 
ori j>rin avarierea ■ sau distrugerea

,i»; mii « ■ r..;:: șlhbiBViias))

Metamorfozele
lemnului

la C.E.I.L. Sibiu
unități ale 

din Tălmaciu, 
altele, lemnul se 
cherestea, par- 
mobilă, căsuțe 
altele. Dar una

unor bunuri datorate accidentelor de 
autovehicule care au loc pe terito
riul țării. Aceste despăgubiri se a- 
chită chiar dacă cel care conducea 
autovehiculul era o altă persoană 
decît asiguratul. Se plătesc despă
gubiri și pentru cheltuielile făcute de 
asigurați în procesul civil. în caz de 
vătămare corporală sau deces, ADAS 
plătește despăgubiri și atunci cind 
autorul accidentului a rămas neiden
tificat. De asemenea, se acoperă și 
prejudiciile suferite de persoane 
care nu au domiciliul, reședința sau 
sediul în țară. Pentru avarierea sau 
distrugerea bunurilor în unul și a- 
celași accident se plătesc despăgu
biri pentru pagube de peste 300 lei 
și pînă la 100 000 lei. iar in cazul vă
tămării corporale sau decesului se a- 
cordă despăgubiri pentru întregul 
prejudiciu.

Se prevede obligația organizațiilor 
socialiste asigurate, de a recupera 
centru ADAS, despăgubirile plătite de 
aceasta, de la proprii lor conducători 
auto. în cazul în care aceștia sînt 
răspunzători de producerea pagube
lor. De asemenea, ADAS recupe
rează sumele acordate drept despă
gubiri. de la conducătorii de auto
vehicule personale sau a altor cate
gorii de asigurați, în cazurile in care 
accidentul a fost produs cu intenție, 
ori în timpul comiterii unor infrac
țiuni prevăzute de dispozițiile legale 
privind circulația, cînd autovehiculul 
a fost condus fără, consimțămintul 
asiguratului, sau în cazul altor fapte 
de o deosebită gravitate.

Este reglementat cadrul juridic al 
asigurărilor facultative care se în
cheie pentru bunuri, persoane ori 
riscuri necuprinse în asigurările prin 
efectul legii sau în completarea a— 
cestora.

Decretul prevede unele îmbunătă
țiri și în ceea ce privește asigurările 
prin efectul legii care au la bază, o 
dată cu indemnizarea celor asigu
rați, interesul economic al întregii 
colectivității în apărarea avuției na
ționale.

Astfel, în asigurarea culturilor a- 
gricole, pe lingă riscurile de grin
dină, ploaie torențială etc., s-au in
clus și cele de furtună, uragan, pră
bușire sau alunecare de teren și s-a 
extins asigurarea viilor pe perioada 
inflorescenței. în ceea ce privește 
culturile agricole aparținînd cetățeni
lor, acestea vor putea fi asigurate 
facultativ, la cererea celor interesați, 
asigurarea prin efectul legii incetîn- 
du-'.și astfel aplicabilitatea.

Pentru a contribui în mai mare 
măsură la refacerea șeptelului, noul 
act normativ prevede ca animalele 
cetățeniloi să fie asigurate prin efec
tul legii la valori majorate, echiva
lente cu cele care se practică la coo
perativele agricole de producție pen
tru animalele de rasă comună.

La asigurarea clădirilor au fost in
cluse, fără adaos de primă, pe lingă 
riscurile de incendiu, trăsnet, explo
zie, inundație etc., și cele de avalan
șe de zăpadă, distrugeri ca urmarea 
măsurilor de salvare, căderea'pe clă
diri a unor corpuri etc.

A fost majorată la 25 000 de lei des
păgubirea ce se acordă accidentaților 
pe căile ferate, rutiere și de apă. 
Pentru călătorii pe căi aeriene despă
gubirea se menține la 35 000 lei.

Reglementările cuprinse in Decret 
creează cadrai necesar ca asigurările 
de stat să-și dezvolte continuu acti
vitatea pusă în slujba făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

(Agerpres)

Joi a sosit în Capitală 
Partidului Socialist Popular 
nemarca, condusă de Sigurd Omann, 
președintele partidului, deputat in 
Parlamentul danez, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist. Român, va face o vizită în 
țara noastră. Din delegație fac parte 
Gert Petersen, Jons Maigaard, Hen
ning Philipsen, membri ai Comitetu
lui Executiv al P.S.P. din Danemarca, 
deputați în Parlamentul danez, și 
Anders Uhrskov, membru al Comite
tului Executiv al partidului.

delegația 
din Da

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Roman Moldovan, 
membri ai C.C. al P.C.R., Andrei 
Vela, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., și Gheorghe Șoima, vicepre
ședinte al Uniunii Asociațiilor Stu
denților din România, de activiști de 
partid.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a trimis o telegramă de 
felicitare noului ministru al relațiilor 
externe al Republicii Peru, generai 
Miguel Angel de la Flor Valle, cu 
ocazia numirii sale în această funcție.

★
La Casa ziariștilor din București a 

avut loc, joi după-amiază. vernisajul 
expoziției „Din fotografiile anului 
1971", organizată de Asociația foto
reporterilor de pe lingă Uniunea zia
riștilor din Republica Socialistă 
România. Sînt expuse peste 80 de 
fotografii realizate în cursul anului 
trecut de membrii redacției fotore
portaj a agenției române de presă 
„Agerpres11, reprezentînd _ momente 
importante ale vieții, social-politice 
din patria noastră, realizări ale po
porului nostru în opera de făurire a 
societății socialiste.

La festivitatea deschiderii expozi
ției a luat cuvintu! Nestor Ignat, 
președintele Uniunii ziariștilor.

Expoziția rămîne deschisă pînă în 
ziua de 18 ianuarie.

CONCEPCION

Vliting consacrat semicentenarului
P. C. din Chile

(Agerpres)

intre România și Cipru
la Ml- 
șemna- 
Repu- 
guvef- 
colabo-

La 6 ianuarie a avut loc 
nisterul Afacerilor Externe 
rea Acordului între guvernul 
blicii Socialiste România și 
nul Republicii Cipru, privind 
rarea culturală și științifică.

Documentul prevede schimburi de 
specialiști din domeniul învățămîn- 
tului, artei și culturii, formații ar
tistice, expoziții, vizite ale ziariști
lor, .scriitorilor, artiștilor, precum și 
dezvoltarea colaborării pe linia ra
dioului și televiziunii, a sportului și 
turismului.

Din partea română, acordul a fost

semnat de Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, iar 
din partea cipriotă de Ch. Veniamin, 
director general în Ministerul Afa
cerilor Externe.

La semnare au participat Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Ion Jinga, 
vicepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, func
ționari superiori din M.A.E. și din 
alte instituții centrale.

(Agerpres)

-SPORT SPORT • SPORT • SPORT

„Decada hocheiului pe gheață"
Astăzi - după-amiază, de la 

ora 16,30, pe patinoarul artifi
cial „23 August" din Capitală, 
(și nu, cum fusese prevăzut .ini
tial. la Miercurea Ciuc, deoare
ce noul patinoar acoperit tre
buie pregătit pentru campiona
tul mondial — grupa C din 
martie), începe cel de-al treilea 
tur al campionatului național 
pentru echipele din eșalonul se
cund : Dunărea Galați, I.P.G.G. 
București, Avîntul Gheorgliicni 
și Tîrnava Odorhei.

Programul cuprinde următoa
rele partide : Tîrnava—Dunărea ■ 
și Avîntul—I.P.G.G. Mîine, tot 
de la orele 16,30, se dispută me
ciurile : Tîrnava—I.P.G.G. și Du
nărea—Avîntul. Derbiul grupgi
— opunînd echipele Dunărea, 
actualmente lideră, și I.P.G.G.
— va avea Ioc duminică Seara.

După cum am mai anunțat, pe

ăcelași patinoar, de luni (10 ia
nuarie) și pînă duminică inclu
siv, publicul sportiv bucureștean 
va putea urmări partidele de 
campionat ale echipelor noastre 
fruntașe : Steaua, Dinamo, Agro
nomia Cluj și Avîntul Miercurea 
Ciuc. Evoluția acestora — de
parte de a avea importanță 
doar pentru definitivarea pozi
ției fiecăreia dintre formații in 
clasamentul campionatului in
tern — va constitui imul dintre 
ultimele prilejuri de edificare a 
selecționerilor • în privința jucă
torilor capabili de a intra în 

. lotul reprezentativ pentru marea 
confruntare din martie a.c. — 
campionatul mondial, grupa B — 
la care hocheiul românesc are 
datoria să se prezinte „la înăl
țime" nu numai ca. gazdă a în
trecerilor; ■■■
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Șantierul național
al tineretului
Tîrgoviște sud"

Pe șantierul național al tine
retului din zona industrială 
„Tirgoviște-sud“ și-au început 
activitatea noi detașamente de 
brigadieri. In cele șapte luni 
care au trecut de la înființarea 
șantierului național, cei a- 
proape 2 000 de tineri brigadieri 
au participat, alături de con
structori, la executarea terasa- 
mentelor, montarea conducte
lor de aducțiune a apei, la as
faltarea drumurilor de acces, 
precum și la construirea hale
lor monobloc aparținînd uzinei 
de strunguri, unde se desfă
șoară în ritm intens montajul 
principalelor instalații și agre
gate.

(Agerpres)
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SANTIAGO DE CHILE 6. — Co
respondentul nostru, E. Pop, trans
mite : în cadrul manifestărilor con
sacrate semicentenarului Partidului 
Comunist din Chile, în orașul Con
cepcion, important centru industrial 
și cultural, cu o glorioasă tradiție 
de luptă revoluționară, a avut loc 
un miting la care au luat parte 
membri ai C.C. al P.C. din Chile, 
conducători locali ai partidului co
munist, reprezentanți ai Frontului 
Unității Populare, mii de oameni ai 
muncii. Au fost prezente, de aseme
nea, delegații ale partidelor comu
niste și muncitorești participante la 
festivități, printre care și delegația 
Partidului Comunist Român.

Luînd cuvintul la miting, tovară
șul Petre Lupu, membra al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.. a 
arătat că Partidul Comunist din 
Chile s-a situat în fruntea maselor 
populare și progresiste, afirmîndu-se 
ca o forță politică națională remar
cabilă în slujba cauzei emancipării

naționale și sociale, a democrației și 
propășirii poporului chilian.

El a relevat raporturile tovărășești 
de prietenie, colaborare și solidari
tate internaționalistă, de stimă și 
respect reciproc, statornicite între 
Partidul Comunist Român și P.C. 
din’ Chile și a exprimat convingerea 
partidului nostru că ele vor cu
noaște un curs ascendent. O contri
buție deosebită la dezvoltarea aces
tor relații au avut-o întilnirile și 
schimburile de vederi între secre
tarii generali ai celor două partide, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Luis 
Corvalan, ca și dintre alți membri 
ai conducerilor celor două partide. 
Relațiile dintre cele două țări ale 
noastre,. a arătat tovarășul Petre 
Lupu, se desfășoară sub cele mai 
bune auspicii și dorim să le multi
plicăm și să le diversificăm în vii
tor, spre binele popoarelor român 
și chilian, al cauzei păcii, înțelege
rii și colaborării internaționale.

BERLIN intilnirea dintre E. Honecker

de la combinatul Ernst Thâlmann"

vremea

BERLIN 6 (Agerpres). — Erich 
Honecker, prim-secretâr al C.C. al 
P.S.U.G., a primit o delegație de oa
meni ai muncii de la combinatul pen
tru construcția de mașini grele 
„Ernst Thălmann" din Magdeburg, 
care i-a inminat o scrisoare din par
tea organizației de partid a combi
natului conținînd hotărîrea muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor din 
această unitate de a organiza și des
fășura întrecerea socialistă în anul 
1972. Acest colectiv, din care fac par
te 12 000 de salariați, s-a angajat să 
sporească productivitatea muncii cu 
șase la sută în anul 1972. să intro
ducă raționalizări și inovații care să 
contribuie la îmbunătățirea condiții
lor de muncă și să ducă la economii

în valoare de 12 milioane mărci, să 
amelioreze calitatea instalațiilor com
plete pentru industria grea, din care 
80 la sută sînt destinate exportului, 

în cursul convorbirii dintre Erich 
Honecker și delegația combinatului, 
au fost abordate probleme importante 
ale politicii economice a R.D.G., as
pecte privind îmbunătățirea condiții
lor de muncă și de trai ale oamenilor 
muncii, precum și alte chestiuni le
gate de construirea societății socia
liste dezvoltate în R. D. Germană. 
Primul secretar al C.C. al P.S.U.G. a 
relevat importanța inițiativei clasei 
muncitoare și a tuturor oamenilor 
muncii, concretizată în întrecerea so
cialistă pentru îndeplinirea sarcini
lor complexe ale anului 1972.

ȘAH — După 7 runde, în turneul 
internațional masculin de șah de la 
Hastings în fruntea clasamentului se 
află Karpov (U.R.S.S.) cu 6 puncte, 
urmat de Korcinoi (U.R.S.S.) cu 4.5 
puncte (1), Unzicker (R.F. a Germa
niei), Gligorici (Iugoslavia) cu cite 
4 puncte etc. Clocîltea (România) 
are 2 puncte și o partidă întreruptă 
in runda a 7-a în fața lui Korcinoi 

Byrne 
între-

(U.R.S.S.). Alte rezultate :
(S.U. A.)—Anderson (Suedia) 
ruptă ; Gligorici (Iugoslavia)—Kura- 
jița (Iugoslavia) remiză ; Hart,son

(Anglia)—Markland (Anglia) 1—0 ;
Karpov (U.R.S.S.)—Keene (Anglia)
1—0.

PATINAJ ARTISTIC. — Proba fe
minină individuală din cadrul cam
pionatului de patinaj artistic al R.F. 
a Germaniei (întrecerile se desfă
șoară la Bad Nauheim) s-a încheiat 
eu victoria tinerei 
SchanderL 
de numai 
special în 
bere.

. _____ sportive Gerti
învingătoarea, în vîrstă 

15 ani, a impresionat în 
programul de figuri

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
călduroasă. Cerul a fost variabil în 
Crișana, Maramureș, Transilvania și in 
zona de munte și mai mult acoperit ta 
rest. Izolat, s-au semnalat precipitații 
slabe, sub formă de burniță și ploaie, 
în nordul Transilvaniei și pe litoral. 
Vintul a suflat în general slab. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila între mi
nus 2 grade la Tg. Neamț și 7 grade la 
Caransebeș. Local, în Oltenia, Transil
vania și-, zona „de. munte s-a. produs 
ceață, Lâ București : Vremea S-a meri-' 
ținut călduroasă: ‘Cerul a fost' acoperit? 
In, cursul dimineții a plouat slab. Tefrț* 
peratura maximă a fost de 3 grade.'

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 ianuarie. In țară : Vreme relativ 
călduroasă, mai ales la începutul inter
valului. Cerul va fi variabil, mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale. Vînt 
potrivit. Minimele 
minus 8 și plus 2 
între minus 3 șl 
neața, pe alocuri, 
Vreme călduroasă, 
intervalului. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea precipitații slabe. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura 
aerului va scădea ușor.

vor fi cuprinse între 
grade, iar maximele 
plus 7 grade. Diml- 
ceață. La București : 
mai ales la începutul

JAPONIA:

TOKIO 6 — Corespondentul Ager- unei noi serii 
.. - namentale sau

dar puse pe piața bursei de agenții 
și corporații publice. Aceasta înseam
nă, apreciază ziarele, că de la în
ceput se va porni cu un deficit de 
circa 17 la sută ; noul buget va duce 
în mod automat la accentuarea infla
ției.

Ziarul „The Daily Yomiuri" relevă, 
intre altele, că proiectul are nume
roase neajunsuri și că este puțin pro
babil că el va reuși să înlăture efec
tele recesiunii și să realizeze un ritm 
de dezvoltare a economiei japoneze 
de 7,8 la sută, cit estimează guvernul. 
Totodată, ziarul critică repartizarea 
inadecvată a fondurilor bugetare pen
tru cheltuielile sociale.

preș,’ FI? Țuiu. trăjismite : La Tokio 
a' fost ' daț. publicității proiectul de 
buget aî japoniei pe exercițiul fis- ' 
căi viitor,' care începe la 1 aprilie. 
Presa japoneză îl consideră drept un 
„buget record", întrucit el este cu 
21,8 la sută mai mare decît cel ac
tual. Potrivit Ministerului de Fi
nanțe, noul buget a fost supradimen
sionat în scopul redresării economiei 
japoneze, care trece in prezent prin- 
tr-un acut proces de recesiune. A- 
probat în ședința cabinetului de mi
niștri, proiectul urmează să fie su
pus dezbaterilor sesiunii ordinare a 
Dietei la 25 ianuarie. ' ►

Pentru a 
sporite,

de obligațiuni guver- 
garahtate de guvern,

în numeroasele 
C.E.I.L. Sibiu 
Orlat, Sibiu și 
transformă în 
chete, binale, 
prefabricate și
din cele mai spectaculoase me
tamorfozări ale lemnului intrat 
pe porțile C.E.I.L. Sibiu o întîl- 
nești la binecunoscuta fabrică 
de cherestea „Republica".

De la tovarășul inginer loan 
Ittu, .directorul tehnic al C.E.I.L. 
Sibiu, am aflat că, paralel cu 
lărgirea și modernizarea fa
bricii, care au dus la creșterea de 
4 ori a producției realizate în 
1950, numărul sortimentelor de 
creioane produse de 
unitate a ajuns la sfîrșitul 
lui trecut la 100.

— Cu ce noutăți se va 
zenta fabrica în 1972 ?

—Există in acest scop — 
spus el — un program special 
de măsuri. Aș aminti, dintre 
acestea, realizarea a trei noi 
sortimente de creioane chimice 
copiative în trei tării, 
„Bicaz", „Argeș" și 
noi tipuri de creioane 
de calitate superioară 
tîtea tării denumite 
tant". Se lucrează intens, de a- 
semenea, la îmbunătățirea mi
nei creioanelor pastel-color 
pentru școlari. O problemă că
reia îi vom acorda, de aseme
nea, toată atenția în acest an 
este cea a îmbunătățirii amba
lajului și a prezentării.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii

pre-

DE ÎNCĂLȚĂMINTE

denumite 
..Lotru'1 ; 
ceramice 
in tot a- 
„Proiec-

această
anu-

acoperi aceste cheltuieli 
intenționează emiterea

din lumea occidentala
NEW YORK TIMES MAGAZINE'

nou. S-ar 
se ține pe

ne-a

ALBA IULIA : O dată cu re
luarea activității în acest an, la 
fabrica de încălțăminte „Arde
leana" din Alba Iulia au 
intrat în producție prime
le modele noi de încălțămin
te ale anului : pantofi băr
bătești cu talpă de bovine și 
fețe din piele combinate cu 
elastic și, respectiv, piele box. 
Noile modele se remarcă prin- 
tr-o croială simplă, elegantă. în 
luna ianuarie, alte 7 modele noi 
de încălțăminte pentru bărbați, 
cu fețe din piele și înlocuitori, 
vor intra în fabricație. Dintre 
acestea se remarcă pantofii cu 
fețe din înlocuitori și căptușeală 
paromerică, menite să absoarbă 
transpirația. Anul trecut, preo
cuparea pentru diversificarea 
producției s-a concretizat la fa
brica „Ardeleana" prin produce
rea a peste 50 modele noi de în
călțăminte pentru bărbați, femei 
și copii.

Sub acest titlu, suplimentul marelui ziar american publică, sub semnătură 
Gertrudei Samuels,.un articol, in care autoarea, pe baza unor anchete și sta
tistici, dezvăluie racilele justiției pentru delincventa minori, precum și ale 
instituțiilor de detențiune și reeducare din S.U.A.

In articol se spune intre altele :

Consiliul național pentru crimina
litate și delincvență — un organism 
guvernamental, cu baza în Paramus, 
New" Jersey — a făcut constatarea că 
in fiecare an peste 100 000 de copii, 
de vîrsta care i-ar face pasibili de 
instanțele pentru minori, sînt de
ținuți de fapt în închisori pentru 
adulți. în afară de aceasta, aproape 
o jumătate de milion sînt plasați în 
centre de detenție preventivă (în aș
teptarea audierilor în instanță, a sen
tințelor. a transferului în alte insti
tuții etc.). Numărul nu cuprinde pe 
copiii deținuți în celulele posturilor 
de poliție.

Dintre toate persoanele arestate 
pentru crime grave, băieții repre
zintă aproximativ 50 la sută, iar 
grupul celor între 15 și 17 ani, alcă
tuiește majoritatea din totalul arestă
rilor efectuate pentru spargere, jaf, 
furt, de automobile și incendieri. Iar 
dacă pentru mulți tineri, delincventa 
era un mod de viață înainte de a- 
restare, va continua să fie și 'după 
eliberare. După, cum remarca, senato
rul Birch Bayh, .președintele Sub
comisiei senatoriale pentru delincven
ta minorilor. în. cursul unei audieri 
recente : „Lucrul nu este surprinză
tor. dacă ținem seama că mentali
tatea generală este cel mai adesea 
aceea a unei simple încarcerări, mai 
degrabă decît a unei reeducări".

în teorie se presupune că jude
cătorul care instruiește un caz de 
delincventă a minorilor ar elabora 
un program de corecție menit 
împiedice transformarea 
intr-un delincvent adult.
teorie, drepturile minorului sînt a- 
părate în mod corespunzător. în 
practică, se constată că, în general, 
presupusul „program de reeducare" 
este cit se poate de improvizat.

...După prologul care se desfășoară 
în instanță, o dramă stranie, numită 
justiția pentru minori, se joacă in 
două acte : 1) detențiunea — pentru 
tinerii care așteaptă audierea sau 
hotărirea cazului lor etc. 2) interna
rea în școlile de reeducare ale statu
lui respectiv.

Majoritatea tinerilor închiși în cen
trele de detențiune și de internare 
din interiorul statului provin din 
ghettourile șî cartierele insalubre al*

să 
copilului 
și tot în

municipiului New York, Băieți și 
fete, intre 7 și 16 ani, sint etichetați 
fie J D. (delincvenți minori), fie 
P.IN.S. (Persons In Need Supervi
sion — persoane care necesită supra
veghere). Eticheta J.D, este aplicată 
celor găsiți vinovați de o proastă 
comportare, care dacă ar fi săvîrșită 
de un adult, ar constitui un delict 
penal : jaf. spargere, atac armat pen
tru furt, omucidere. Eticheta P.I.N.S. 
este aplicată acelor băieți sub 16 ani 
și fete sub 18 ani, a căror proastă 
comportare — vagabondaj, fugă de la 
școală, recidivă și altele asemănătoa
re — nu are un caracter de delict 
penal.

în baza legii, copiii etichetați 
P.I.N.S. nu trebuie plasați în centra 
de detențiune pină la pronunțarea 
sentințelor. în realitate insă, judecă
torii ii expediază pe P.I.N.S. împreu
nă cu cei etichetați J.D. in centre 
de detențiune de maximă securitate. 
Bruce Fox, conducătorul „Programu
lui pentru protecția copilului aflat in 
detențiune", din statul New Jersey, 
făcea următorul comentariu amar : 
„Am găsit copii neglijați și abando
nați în aceste instituții, copii «vino
vați» de un singur delict care nu este 
altceva decît neglijența părintească".

Arătind că, timp de mai multe săp- 
tămini, autorul articolului a vizitat 
diferite centre de detențiune tipice 
din municipiu! New York și de pe în
treg cuprinsul statului, 
mai întîi centrul de 
pentru băieți Spofford, 
dire mare de 3 etaje, : 
de un zid înalt de cărămidă, 
ford arată ca o închisoare, ceea ce 
de fapt și este... încăperile pentru 
băieți ale centrului arată ca celulele 
și sînt mobilate în stil de închi
soare : somiere de fier, pături cenu
șii, pupitre de metal, gratii ia fe
restre. „Este o închisoare, e adevă
rat, ne spune noul director, Elli
son D. Ball. Copiii vin la noi cu o 
atitudine foarte negativă față de 
viață, dar părerea mea este că tre
buie să lichidăm toată această atmo
sferă de închisoare. Aș dori ca 
care ușă să fie descuiată și să 
bizui pe încredere. Dar pentru 
inova, trebuie mai întîi să educi 
menii — personalul — pentru

el descrie 
: detenție
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face conștiențî de necesitatea schim
bării. Ați fi surprinși să aflați cită 
rezistență am întîmpinat din par
tea personalului, cînd am făcut pînă 
și o schimbare minoră, ca de pildă, 
cînd am îngăduit folosirea cuțitelor 
la masă".

La Spofford, mai mult, datorită 
promiscuității și moravurilor 
din închisorile pentru minori, 
neral, mulți tineri sint supuși hărțu
ielilor homosexualilor înrăiți. 
că cel mai ’înfiorător aspect îl consti
tuie însă nivelul ridicat de tenta
tive de sinucidere in rîndul acestor 
copii ostili, înfricoșați, îngrămădiți. 
Copiii își taie încheietura miinii cu 
bucăți de sticlă, încearcă să se spîn- 
zure cu cordoanele.

Principala problemă pe care o 
ridică acești copii în detențiune este 
că nu au fost niciodată în stare să 
stabilească relații normale cu lu
mea adultă. Mulți dintre ei provin 
din cămine în care tatăl lipsește. în 
care mama resimte amărăciunea de 
a fi nevoită să crească un copil după 
ce soțul a părăsit-o. Alții provin din 
cătnine în care violența este stilul 
de viață și în care copilul este pe
depsit cu o sălbăticie neobișnuită. 
Tn general provin din mediile cele 
mai sărace. Ei sînt fugari cronici din 
școală, unde oricum dau greș.

Tn continuare, în capitolul intitu
lat : „Actul II, internarea" se spune:

De la Spofford și alte centre de 
detențiune, minorii sînt trimiși la o 
duzină de școli de calificare diferite, 
administrate de Departamentul pen
tru tineret al statului. Minorii trimiși 
la asemenea instituții rămin pe peri
oade nedeterminate care se ridică în 
medie de la 8 la 10 luni, dar de fapt 
pot depăși doi ani și chiar mai mult.

Warwick, situat la cîteva mile vest 
de Tuxedo Park, este considerat una 
din cele mai bune școli de calificare 
ale statului. Este „deschisă" (nu exis
tă ziduri sau garduri), iar băieții au 
permisiunea de a primi vizite de a- 
casă după ce au petrecut trei pînă Ia 
șase luni acolo. Dar în ciuda apa
rentei lipse de conformism, totuși, 
băieții se află în cea mai strictă de
tențiune. îmbrăcămintea pe care o 
poartă este de închisoare. Copiii pot 
scrie scrisori numai o dată pe săp- 
tămînă. întreaga corespondență este 
cenzurată. Un băiat poate să fie, de 
pildă, pedepsit să nu primească vizite 
de acasă, ceea ce provoacă adesea 
furii necontrolate.

Ani de-a rîndul, administratorul a 
cerat statutului Albany să-i furnizeze 
asistenții sociali necesari, dar cere
rea nu a fost satisfăcută.

Pentru a completa aceste probleme 
care se ivesc de pe urma crizei de

vieții
în ge-
Poate

personal calificat adecvat, directorul 
afirmă că „în momentul de față co- 

, piii pe care îi primim prezintă tulbu
rări mintale mult mai grave decît in 
anii preoedenți. Majoritatea acestor 
copii au fost expuși anumitor dro
guri, explică el, și ei au nevoie de o 
terapie intensivă". Numai in primele 
cinci luni ale anului, opt dintre acești 
copii „cu tulburări mai serioase" au 
încercat să se sinucidă. în afară de 
încercările de sinucidere. Warwick — 
întocmai ca majoritatea școiilor de 
recalificare — cunoa-te o problemă a 
„fugarilor". în fiecare lună, aproxima
tiv zece băieți evadează de la War
wick. Majoritatea sint in cele din 
urmă prinși, adăugindu-se termene 
suplimentare detențiunii lor și resen
timente suplimentare la ostilitatea 
lor generală.

Cursurile de calificare potrivit ap
titudinilor care dau numele acestor 
școli și despre care se presupune că 
înarmează pe băieți cu o specialitate 
sau alta rămin mai mult nominale 
decît funcționale.

Ulterior, am asistat la o ședință de 
terapie de grup, condusă de psiholo
gul Daniel P. Clarke, tn cursul aces-

tei ședințe, am avut prilejul să aud 
vorbindu-se de „Marele mijloc de 
convingere" : biciul cu care unii din 
îngrijitori ii lovesc pe copii.

Pentru personalul de la Warwick 
părinții adesea reprezintă un obsta
col esențial în calea corectării copi
ilor lor. „Mulți părinți, pur și simplu, 
nu sint interesați de soarta copiilor 
lor", afirma o asistentă socială.

întrucit Warwick trebuie pînă la 
urmă să restituie copilul comunității 
sale, ce poate face in fața unei ase
menea respingeri ? „Dacă o familie 
își respinge, pur și simplu, copilul, 
trebuie să căutăm să-i găsim un că
min de adopțiune sau o reședință. 
Dar organismele particulare refuză 
de obicei să primească pe copiii noștri 
și de aceea cei mai mulți pur și sim
plu nu au unde să se ducă. Aceasta în
seamnă că ciclul delincventei o va lua 
de la capăt. Caracterizînd situația „jus
tiției" pentru minori, asociația pen
tru asistența juridică din New York 
a afirmat că ea constituie 
„un afront pentru decența umană 
fundamentală".

„LE FIGARO"

HAmsterdam, colonie de hippies și droguri"
Sub titlul de mai sus, ziarul francez „Le Figaro" publică un zguduitor 

„invazia" cohortelor de hippies inreportaj, de Pierre Macaigne, despre 
Olanda.

„Marele oraș olandez — scrie auto
rul — devenit, datorită îngăduinței 
autorităților, locul de predilecție și 
refugiu al tineretului deplasat și no
mad „hippies11, este supus unei ade
vărate invazii de natură să-i denatu
reze caracteristicile .și aspectul tra- 

i dițional. Atît autoritățile cit și popu- 
; lația locală închid ochii și nu iau 
măsuri de ordine, considerînd că nu 
se află în prezența unui fenomen 
specific olandez, fiind .vorba de stră
ini supuși unei forme de „criză a 
adolescenței11, care nu poate atinge 
„tineretul lor sănătos".

Invazia de „hippies" și-a menținut 
ascensiunea în marele port olandez, 
deși multe persoane susțin, aici, că 
hoardele de nepieptănați au devenit 
mai puțin numeroși de la începutul 
anului și pînă acum. Să spunem 
însă că rămin destul de mulți. Nu 
există cifre oficiale, despletiți) arâ- 
tîndu-se deosebit de greu de recenzat.

Potrivit surselor noastre, media ac
tuală oscilează intre 1 200 și 2 000, 
poate chiar 3 000 și este alcătuită în 
majoritate din vest-germani, nordici 
și anglo-saxoni. Mulți sînt americani, 
foarte puțini sint francezi. Ei sînt cit 
se poate da vizibili, pentru că nu
cleul cel mai important ocupă însăși 
inimă orașului.

Pe treptele „Monumentului Morți- 
lor“, în centrul orașului, ei sînt în 
număr de două sau trei sute, sub te
restrele unui palat regal întotdeauna 
gol (cu rarisime excepții, cu prilejul 
Anului Nou sau al unei recepții di
plomatice). O jumătate de duzină de 
polițiști în uniformă, prea puțin vi
zibili, supraveghează turma. Cînd se 
Iasă seara, își fac apariția patru mă
turători. Ei curăță cu jetul de apă 
deșeurile și nenumăratele mucuri de 
țigări, presărate pe treptele monu
mentului național, in timp ce fauna 
despletită bate în retragere îngrozită

de apă și emigrează încetișor spre alt 
terasament.

Despre acești „hippies" nu se poate 
spune nimic prea 
părea că specia abia 
picioare. Ea trăiește cuibărită in 
iarbă, sau la răcoare, savurînd 
orele cave se scurg și așteptînd 
pe cele care vin, în minte avînd ace
lași gol ca al păpădiei. Acest tineret 
al vagabondajului se instalează 
seara in grupuri de 30 sau 50, înveliți 
în pături vechi, pe iarba care începe 
să se tocească. De jur împrejur tră
iește orașul...

Am fost să privesc îndeaproape pe 
ocUpanții campingurilor din Vondei- 
park. Să nu vă închipuiți că ar fi toți 
slabi ca niște lupi și palizi de obo
seală. Numai cîțiva sînt așa: drogații 
cu 
in 
au rupt cu societatea pentru pe
rioada vacanței, și care vor reveni 
pe drumul cel bun al spălatului pe 
cap o dată cu reîncepere^ cursuri
lor. Dar acolo unde părinții greșesc 
nefăcîndu-și griji este în faptul că lă- 
sindu-și copiii să se joace cu inadap- 
tarea socială și viața fără constrin- 
geri, riscă surprize neplăcute : ca a- 
ceste deprinderi durabile care se nu
mesc hașișul și L.S.D. în plus, se ob- 

s servă că orașul este aproape în tn- 
tregime „colonizat" de spiritul „hip
pies". Trotuarul, afișele publicitare 
de pe ziduri, un număr de necrezut 
de restaurante, casele de discuri, ba
rurile, nenumărații vinzători de hai
ne vechi, specializați acum în vîn- 
zarea pantalonului rupt și a. bluzonu- 
lui cirpit în mod ostentativ. Există 
librării-pirat la tot pasul în cartierele 
centrale și aproape tot ațîtea maga
zine de publicații pornografice cite 
biserici sînt la' Roma. Goale, de alt
fel, aceste magazine. Nici un client ! 
Te întrebi de unde-și trag acești co- 
mercianți beneficiile la sfîrșitul zilei.

Ce crede despre toate acestea olan
dezul mijlociu ? Greu de spus ' în 
linii mari, el apreciază că „hippies" 
sînt roadele putrede ale unei socie
tăți a consumului, că nu au nici un 
viitor politic, iar dacă vor să se dis
trugă prin droguri, ar ti cit se poate 
de nechibzuit să tulburi ordinea pu
blică pentru a-i salva. întrucit este 
vorba de străini nu ne privește — 
spun localnicii. Dacă am fi intre noi 
și nu în fața unor musafiri de 
un tip special, lucrurile ar fi fost de 
mult pu-e la punct. Iată paradoxul 
expus cu claritate.

privirile goale. Ceilalți 
majoritate mic-burghezi

sini 
care



„CONFERINȚA EUROPEANĂ 

ponte juca un rol întăritor pentru 

destindere și înțelegere intre popoare"

Interviul ministrului de externe al Franței

BONN 8 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului vest-ger
man „Die Welt", ministrul de ex
terne al Franței, Maurice Schumann, 
a declarat că țara sa se pronunță în 
favoarea unei conferințe pentru 
securitatea, europeană. Această con
ferință, a precizat ministrul fran
cez, poate juca un rol hotăritor pen
tru destindere și înțelegere între 
popoarele europene, ajutindu-le să 
depășească scindarea în blocuri și 
să pună bazele uxiei largi colaborări. 
EI a opinat că pregătirea multilate
rală poate și trebuie să înceapă la 
timp pentru ca reuniunea să aibă loc

în 1972. Guvernul francez, a arătat 
Maurice Schumann, este de părere că 
ambasadorii la Helsinki ai țărilor in
teresate ar trebui să întreprindă, fără 
amînare, lucrări pentru pregătirea 
conferinței.

In altă ordine de idei, Maurice 
Schumann a menționat că Franța va 
recunoaște Republica Democrată 
Germană după primirea eelor două 
state germane in Organizația Na
țiunilor Unite. „Fină atunci, a adău
gat el, vom continua să dezvoltăm 
in mod normal relațiile noastre eco
nomice și culturale eu Republica 
Democrată Germană". Danemarca. Purlînd tfeaguri ale Guvernului Revoluționar Provizoriu, la Copenhaga a avut loc un marș 

pentru încetarea agresiunii S.U.A. în Vietnam

MOSCOVA

Ambasadorul României 

in U.R.S.S. primit 

de K. I. Mazurov
MOSCOVA 6. — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite ’: Am
basadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
în U.R.S.S., Teodor Marinescu, a fost 
primit, la 6 ianuarie, de K. T. Ma
zurov, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Uniunii Sovieti
ce, in .legătură cu plecarea sa defini
tivă în patrie. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire caldă, prietenească.

în aceeași zi. Teodor Marinescu a 
făcut o vizită de rămas-bun președin
telui Sovietului Naționalităților al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. Iagdar 
Nasriddinova, cu care a avut, o con
vorbire caldă, prietenească.

| AGENȚIILE
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UNESCO: o contribuție activă la 
pregătirea conferinței de securitate
PARIS 5 (Agerpres). — „In cursul 

ultimelor luni, țările din Europa au 
realizat un progres pe calea pregă
tirii conferinței general-europene 
pentru problemele securității și cola
borării, care ar putea să aibă loc în 
anul 1972", a declarat Rene Mahett. 
directorul general al UNESCO, unui 
corespondent al agenției T.A.S.S.

După ce a evidențiat că UNESCO 
* organizat, în ultimii ani, diverse 
manifestări cu participarea statelor

europene. Rene Maheu a relevat că 
misiunea pașnică încredințată acestei 
organizații in momentul creării ei o 
obligă să sprijine orice inițiativă în 
privința colaborării dintre țările eu
ropene ; „de aceea. — a spus el — 
consider oportun să atrag atenția sta
telor membre ale UNESCO că orga
nizația noastră și-ar putea aduce con
tribuția Ia pregătirea conferinței ge
neral-europene".

BELGRAD Purtătorul de cuvînt

ATAC AERIAN AMERICAN
ASUPRA TERITORIULUI R. D. VIETNAM

SAIGON 6 (Agerpres). — Aviația 
Statelor Unite a violat din nou spa
țiul aerian și a atacat teritoriul Re
publicii Democrate Vietnam, pentru 
a doua oară de la începutul anului 
1972. La 5 ianuarie, un bombardier 
american de tipul „F-105" a atacat

cu rachete de două ori în aceeași zi, 
un punct de pe teritoriul R. D. Viet
nam — a anunțat, joi, comandamen
tul militar american din Saigon, citat 
de agențiile Associated Press și 
France Presse,

„Guvernul S.U.A. să renunțe la încercările 
de a obține victoria militară in Vietnam"

CUVÎNTUL LUI NGUYEN VAN THIEN LA REUNIUNEA 
CVADR1PART1TA DE LA PARIS

Declarația C. C. al Frontului
Patriotic

XIENG QUANG 6 (Agerpres). — 
Agenția Khaosan Pathet Lao anunță 
că un purtător de cuvînt al Comi
tetului Central al Frontului Patrio
tic Laoțian a dat publicității o de
clarație cu privire la intensificarea 
bombardamentelor americane asupra 
zonelor eliberate din Laos, îndeosebi 
asupra regiunilor Văii Ulcioarelor și 
Xieng Quang. Aceste acțiuni agre
sive, se arată în declarație, au pro
vocat pierderi grele în rîndurile

Laotian
populației și au dus la agravarea 
situației din țară. Bombardamentele 
reprezintă un atentat la indepen
dența, suveranitatea și neutralitatea 
Laosului, o violare a acordurilor de 
la Geneva din 1962 cu privire la a- 
ceastă țară.

Declarația cere guvernului Sta
telor Unite să pună imediat capăt 
bombardamentelor asupra teritoriu
lui laoțian, intervenției și agresiunii 
in Laos.

19 71 — an de mari victorii

Convorbirile
iugoslavo-turce

BELGRAD 6 (Agerpres). — Locții- ■ 
torul secretarului federal pentru afa
cerile externe al Iugoslaviei, lăkșa 
Petrici, a avut convorbiri cu secre
tarul general al Ministerului Aface
rilor Externe al Turciei. Orhân Eralp. 
care se află într-o vizită la Belgrad.

în prima rundă a convorbirilor, 
menționează agenția Taniug, s-a pro
cedat la un schimb de păreri cu pri
vire la unele probleme actuale ale 
situației internaționale, îndeosebi 
problemele europene. Petrici și Eralp 
au expus punctele de vedere ale ce
lor două țări în privința pregătirilor 
și convocării conferinței pentru secu
ritatea europeană.

★
Vicepreședintele Prezidiului R. S. F. 

Iugoslavia, Krste Țrvenkovski, a pri
mit pe secretarul general al Ministe
rului Afacerilor Externe al Turciei, 
Orhan Eralp, care se află într-o vi
zită la Belgrad. Cu acest prilej. Or
han Eralp a inmînat lui Țrvenkovski 
un mesaj personal al președintelui 
Turciei, Cevdet Sunay, adresat pre
ședintelui R.S.F.I.. Iosip Broz Tito.

al guvernului 
vest-german despre

PERSPECTIVELE

OME R.E.G. SI R.D.G.
BONN 6 (Agerpres). — Rezumînd 

principalele idei ale interviului acor
dat postului de radio „Sddwestfunk" 
de către Conrad Ahlers, purtătorul 
de cuvînt al guvernului vest-german, 
agenția D.P.A. subliniază că „Bon
nul se așteaptă ca, după admiterea 
celor două state germane în Orga
nizația Națiunilor Unite, și aliații 
R.F.G. să recunoască It. D. Germa
nă". Agenția vest-germană apreciază 
că Ahlers a luat poziție față de 
declarația ministrului de externe 
francez, Maurice Schumann (cuprin
să în interviul acordat ziarului „Die 
Welt"), cu privire la posibilitatea re
cunoașterii R.D.G. de către Franța 
după primirea ambelor state germane 
în Națiunile Unite ; Ahlers a afirmat 
că „ar fi rău să interzici altora să 
facă un lucru spre care aspiri tu 
însuți".

PARIS 6 (Agerpres). — După o în
trerupere de aproape o lună, joi, la 
Paris a avut loc o nouă ședință, a 
139-a, a conferinței cvadripartite in 
problema Vietnamului.

Nguyen Van Thien, locțiitor al șe
fului delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, a condamnat cu 
fermitate’ intensificarea agresiunii a- 
mericane în Indochina, precum și 
poziția obstrucționistă a delegațier 
Statelor Unite la Conferința de la 
Paris. Există o singură cale cores
punzătoare atît intereselor poporului

vietnamez cît și intereselor poporu
lui american : guvernul S.U.A. să re
nunțe Ia încercările de a obține vic
toria militară și să dea un răspuns 
serios planului de pace în șapte 
puncte al G.R.P. al Republicii Viet
namului de sud — a arătat Nguyen 
Van Thien.

Conducătorul delegației R.D. Viet
nam, Xuan Thuy, a condamnat, la 
riadul său, aplicarea de către S.U.A. 
a „doctrinei vietnamizării" războiului 
și refuzul părții americane de a purta 
tratative serioase la Paris.

ale poporului din Laos

COSTA RIGA

Societate anglo-americană
SAN JOSE 6 (Agerpres). — Preșe

dintele costarican, Jose Figueres, a 
anunțat, in cadrul unei conferințe de 
presă, hotărîrea de a trece sub con
trolul statului societatea anglo-ame- 
ricană de căi ferate „Northern Rail
ways Company", soluționînd astfel și 
conflictul de muncă dintre conduce
rea țompaiției și cei 2 200 de lucră
tori care amenințau cu greva in 
sprijinul cererilor de sporire a sa
lariilor și îmbunătățire a condițiilor 
de muncă. După cum informează ă- 
genția Prensa Latina, compania res-

trecută sub controlul statului
pectivă monopoliza nu numai trans
portul feroviar de pe litoralul atlan
tic al țării, ci și alte mijloace și in
stalații de transport (doeuri etc).

Figueres. a declarat că acțiunea gu
vernului costarican este în spiritul 
legii care permite șefului statului să 
anuleze contractul oricărei companii 
străine în cazul.în care termenii aces
tuia nu sint respectați. El a precizat 
cu guvernul său va acorda compa
niei menționate o sumă de două mi
lioane de dolari drept despăgubiri.

XIENG QUANG 6 (Agerpres). — 
„Anul 1971 a fost un an dc lupte în
verșunate. dar și dc mari victorii 
pentru cei 3 milioane de locuitori ai 
Laosului", se spune intr-un articol 
semnat de Sithon Kommadam, vi
cepreședinte al C.C. al Frontului Pa
triotic Laoțian, și difuzat de agenția 
Khaosan Pathet Lao. Autorul reamin
tește eșecurile operațiunilor de mare 
anvergură. întreprinse de imperialiștii 
americani și de aliații lor, în special 
operațiunea „Kou Kiet“, la care au 
participat 50 de batalioane ale tru
pelor, speciale, instruite de C.I.A., ale 
forțelor de dreapta, sifrijinite de ar
tileria tailandeză și aviația america
nă și comandate de consilierii ame
ricani, operațiunea „Lain Son 719", 
efectuată in sudul Laosului, în fe
bruarie 1971, in cursul căreia ina
micul a pierdut 16 000 oameni și ope
rațiunea - îndreptată Împotriva Văii 
Ulcioarelor, la care au participat 40 
de batalioane inamice. Sithon Kom
madam subliniază apoi că poporul 
laoțian și forțele sale armate au în
fruntat direct aceste atacuri, au oprit 
inamicul in zona Luang Prabang și 
au recucerit unele zone, printre care 
platourile Boloven și întreaga Vale 
a Ulcioarelor’.

Ca urmare, zona eliberată cuprin
de în prezent patru cincimi din su
prafața Laosului și peste un milion 
de locuitori. în această zonă, econo
mia cunoaște . o permanentă dezvol-

eforturilor de îndru- 
de Frontul Patriotic

tare datorită 
mare depuse 
Laoțian. Agricultura iși sporește con
tinuu productivitatea, iar pe plan 
social-cultural s-au înregistrat re
zultate remarcabile.

în anul care s-a scurs, se spune 
In încheiere, poporul laoțian și for
țele sale armate, sub conducerea 
clarvăzătoare a F.P.L., prezidat de 
prințul Sufanuvong, au înregistrat 
succese mari și valoroase, insă im
perialiștii americani persistă în apli
carea planurilor lor agresive. De 
aceea, poporul Laosului trebuie să facă 
tot posibilul pentru ca in anul care 
vine să poată folosi actuala situație 
deosebit de favorabilă pentru a rea
liza o coordonare strinsă cu popoare
le vietnamez și cambodgian în lupta 
împotriva dușmanului comun.

AI doilea Congres al 
I Uniunii oamenilor muncii 
I din agricultură din R. P. 0. 
I Coreeană a fost convocat pentru 
12 februarie 1972, anunță agenția

A.C.T.C. Pe ordinea de zi a lucrări
lor congresului vor figura analiza 
activității organelor centrale ale I Uniunii și alegerea noilor organe
centrale de conducere, cărora le va 
reveni sarcina îndrumării activității I oamenilor muncii din agricultura
R. P. D. Coreene în vederea înfăptui
rii hotărîrilor celui de-al V-lea Con- 

. greș al Partidului Muncii.

Numeroase personalități 
i politice nord-irlandeze 5i 
I membri de frunte ai opoziției labu- 
• riște au luat parte la o dezbatere, or- 
Iganizată de rețeaua de televiziune 

„B.B.C.", în legătură cu situația din 
Irlanda de nord. Cunoscuta militantă 1 pentru drepturile civile Bernadette
Devlin, deputată în Camera Comu
nelor pentru circumscripția Mid- 
Ulster împreună cu alte personali- 

Ități nord-irlandeze, s-au pronunțat 
pentru retragerea trupelor britanice 
din Ulster și pentru anularea măsu- 

Irilor de internare preventivă In la
găre. La rîndul său, liderul laburist 
Harold Wilson a lansat un apel co
munităților protestantă și catolică 

idin Ulster să angajeze de urgență 
convorbiri pentru a rezolva criza prin 
mijloace politice.

I Convorbirile !ntre (3e,eeatlile
Consiliului Central al Mișcării sindi- 

Îcale revoluționare din Cehoslovacia 
și Uniunii sindicatelor libere germane 
din R.D.G. au luat sfîrșit la Praga, I anunță agenția C.T.K. Cu acest pri
lej, a avut loc un schimb de experi
ență în diferite domenii ale activității 
sindicale din cele două țări. Totodată, 

Iau fost discutate probleme actuale ale 
mișcării sindicale internaționale, De
legația sindicatelor din R.D.G., con- 

Idusă de Herbert Warnke, președintele
Uniunii sindicatelor libere germane, a 
fost primită de Gustav Husak, secre
tar general al C.C. al P. C. din Ceho- 

| slovacia.

Formarea unei comisii 
! coordonatoare guvema- 
* mentale pentru problemele 
I învățămîntului superior ’ 
I fost hotărită în cadrul unei reuniuni 
Ia cabinetului chilian, anunță agenția

Prensa Latina. Măsura, s-a precizat 
la Santiago de Chile, a fost determi
nată de „necesitatea diversificării I sistemului național de invățămînt și
pentru a fi pus de acord cu transfor
mările care au loc în această țară".

O CERINȚĂ IMPERIOASĂ:

Să se pmă capăt represaliilor 
antidemocratice din Coreea de sud!

De cîteva săptămîni, în peisajul 
străzilor din Seul și din celelalte 
orașe din Coreea de sud au devenit 
o prezență obișnuită patruiele înar
mate, gata oricînd să deschidă focul. 
De la 6 decembrie 1971, cînd dicta
torul Pak Cijan Hi și-a asumat „îm
puterniciri excepționale" și a procla
mat „starea de urgență", 600 000 de 
militari ai armatei sud-coreene se 
află în alertă. „Activitatea" lor este 
evaluată în funcție de numărul de 
arestări efectuate. Iar restricțiile 
decurgînd din starea excepțională o- 
feră numeroase pretexte forțelor de 
represiune pentru a se răfui cu mi- 
litanții patrioți. democrați, cu orga
nizatorii acțiunilor de protest din rin- 
durile studenților, ale altor pături 
sociale.

Ce a determinat autoritățile de la 
Seul să declanșeze această nouă cam
panie de represalii ? Invocînd inte
resele asigurării „securității statu
lui", marionetele sud-coreene preci
zează că măsurile întreprinse au ca 
scop de a „împiedica orice tulbu
rări sociale". Or, este știut că „tul
burările" sint tot mai numeroase, ele 
exprimînd reacția de protest a mase
lor muncitoare împotriva condițiilor 
insuportabile de muncă și de trai, a 
studenților și intelectualilor împo
triva opresiunii, a celor mai largi 
pături ale populației sud-coreene, 
care luptă pentru răsturnarea regi
mului antipopular al lui Pak Cijan Hi, 
pentru reîntregirea pașnică a Coreei. 
Atrage cu atît mai mult atenția fap
tul că această campanie de represa
lii, care urmează să fie legalizată de 
așa-zisa Adunare națională de la Seul, 
a fost declanșată într-un moment 
cînd. în urma inițiativelor R.P.D. Co
reene și sub presiunea opiniei pu
blice, guvernanții de la Seul au fost, 
nevoiți să accepte primele contacte 
Intre Nord și Sud : negocierile și a- 
cordul dintre societățile de Cruce Ro
șie — acțiune care a generat speranțe 
in rîndul populației sud-coreene, de- 
terminînd o intensificare a mișcării

patriotice in sprijinul reunificării pa
triei.

Noua „legislație" are, de asemenea, 
ca scop menținerea ocupării Coreei 
de sud de către trupele S.U.A. Se 
știe, de altfel, că, de curînd, a fost 
terminată construirea a trei noi. baze 
militare americane aeriene pe teri
toriul Coreei de sud și se intențio
nează să se construiască alte șapte 
noi baze pînă în 1974. Pe de altă 
parte, în ultima vreme, în zona de 
armistițiu au fost introduse ilegal 
arme, echipament militar și forțe 
combatante.

Intenția autorităților de la Seul de 
a legaliza starea de urgență în Coreea 
de sud a stîrnit și continuă să știr
bească vii proteste în rîndul pături
lor largi ale populației sud-coreene, 
în rîndurile întregului popor coreean. 
Condamnînd manevrele războinice 
provocatoare ale regimului sud-co- 
reean, ziarul „Nodon Sinmun", or
ganul C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, subliniază : „Ecoul de 
care se bucură în rindul popula
ției sud-coreene politica guvernului 
R.P.D. Coreene vizînd reunificarea 
pașnică, independentă a țării, precum 
și teama provocată de iminența pră
bușirii reșimului marionetă de la 
Seul sint adevăratele cauze ale in
tensificării campaniei de represiuni 
declanșate în ultima vreme în Coreea 
de sud. Cauza dreaptă a populației 
sud-coreene, care se bucură de întreg 
sprijinul frățesc și încurajarea popu
lației din jumătatea de nord a Coreei, 
va fi cu siguranță încununată de vic
torie".

Se știe că, de-a lungul anilor. Par
tidul Muncii din Coreea și guvernul 
R.P.D. Coreene, ca exponenti fideli ai 
aspirațiilor naționale firești și legiti
me ale ’ întregului popor coreean, au 
depus eforturi constante, perseverente 
în vederea reunificării pașnice, inde
pendente a țării. Paralel cu programe 
largi,- complete în acest scop — cum 
este programul în opt puncte adop
tat în aprilie 1971 de Adunarea Popu
lară Supremă a R.P.D. Coreene, ca o

bază realistă’ și constructivă, răspun- 
zînd dezideratului vital al poporului 
coreean de a trăi într-o patrie unită, 
democratică și prosperă — R.P.D. Co
reeană a prezentat, în repetate rin- 
duri, numeroase, alte propuneri care 
au fost însă respinse și zădărnicite 
de regimul antinațional și aservit de 
la Seul. Nu o dată, R.P.D. Coreeană 
a propus autorităților de la Seul in
staurarea unei cooperări economice și 
culturale între cele două părți ale Co
reei, organizarea corespondenței li
bere între membrii de familie, rudele 
și prietenii aflați despărțiți în Nord 
și Sud, precum și de vizite recipro
ce de cetățeni, de legături științifice 
și sportive etc., chiar înainte de reu- 
nificare. Toațe aceste inițiative și 
propuneri ale R.P.D. Coreene ilus
trează ,în chip elocvent, fără putință 
de tăgadă, atitudinea sa constructivă, 
dorința sa sinceră de a normaliza o 
situație creată în urmă cu un sfert de 
veac, cînd, împotriva voinței și inte
reselor poporului coreean .patria sa 
a fost dezmembrată în mod arbitrar.

Poporul român, care și-a manifestat 
întotdeauna solidaritatea internațio- 
nalistă cu poporul coreean, acordind 
întregul său sprijin luptei aceștuia 
pentru împlinirea aspirațiilor sale 
fierbinți de unificare pașnică și de
mocratică a patriei sale, condamnă 
acțiunile de represiune ale regimului 
marionetă de la Seul împotriva forțe
lor democratice din Coreea de sud, 
acțiuni de natură să așcută încor- 
cfarea în această parte a lumii. 
Țara noastră sprijină pe deplin pro
gramul în opt puncte, celelalte pro
puneri și initiative prezentate de 
R.P.D. Coreeană privind reunificarea 
pașnică a patriei, cu convingerea că 
acestea oferă o bază realistă, justă, 
viabilă a rezolvării problemei co
reene, răspunzînd intereselor vita,le 
ale poporului coreean și constituind, 
totodată, o contribuție la cauza păcii 
și securității în Extremul Orient și în 
întreaga lume.

Viorel POPESCU

CREȘTEREA PREȚULUI AURULUI:
„Un semnal de alarmă pentru 

conjunctura financiară interoccidentală" 
Prețul aurului a atins la începutul acestei săptămîni noi cote pe piețele 

occidentale.
La Londra, aurul a 

fost cotat marți, de pil
dă, la 44,40 dolari uncia, 
la Frankfurt pe Main 
la 45,23 dolari uncia, la 
Paris 44,82 dolari uncia, 
la Zurich 44,35 de dolari 
uncia.

Această creștere a de
clanșat în cercurile de 
presă numeroase co
mentarii. Evoluția pie
ței aurului, sublinia co
tidianul economic fran
cez „Les Echos", meri

tă să fie supravegheată 
îndeaproape, căci ea 
constituie in continuare 
un semnal de alarmă.

In .’cercurile france
ze de la Washington, in
formează agenția France 
Presse, se apreciază că 
„febra aurului" la bur
sele vest-europene este 
alimentată, printre alte
le, și de incertitudinile 
generate de amînarea 
ratificării de către Con

gresul S.U.A. a devalo
rizării dolarului. Admi
nistrația americană, con
tinuă în fapt să lege a- 
ceastă ratificare de suc
cesul negocierilor co
merciale cu Piața co
mună, Japonia și Ca
nada, fără să precizeze 
în ce condiții poate con
sidera satisfăcătoare re
zultatele acestor nego
cieri.

(Agerpres)

Un grup din cei 13 000 de muncitori și funefionori greviști din Namibia 
(Africa de sud-vest) care s-au ridicat la luptă împotriva condițiilor inumane 
de muncă și de viață, împotriva sistemului barbar al apartheidului impus 

de regimul Republicii Sud-Africane
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La un an după inaugurarea 
oficială a marelui baraj de la 
Assuan, apele Nilului au început 
să aducă lumină în satele e- 
giptene. Milioane de țărani din 
Valea Nilului și din alte regiuni 
pe care trecutul îi silise să 
trăiască departe de binefacerile 
civilizației vor avea, pentru 
prima dată, posibilitatea să be
neficieze de lumina electrică. 
Acest fapt, adăugat proiectelor

CORESPONDENȚA 
DIN CAIRO

guvernamentale de reconstrucție 
a 4 000 de sate, de valorificare 
a noi pământuri din deșert, oferă 
o dovadă grăitoare a multiple
lor prefaceri înnoitoare pe care 
le va cunoaște satul egiptean in 
anii următori. '

Acțiunea de electrificare a sa
telor, începută in primele zile 
ale anului, va dura mai rnulți 
ani, timp în care vor fi insta
late cabluri de transmisie a 
curentului electric de la hidro
centrala de la Assuan, spre di
ferite regiuni ale țării, în lun
gime de 30 000 kilometri. Așa 
cum declara nu de mult Sayed 
Abdul Naby, președintele Orga
nizației executive a proiectului 
de electrificare rurală, in 1972 
lucrările se vor desfășura în S3 
de regiuni din 16 guvernorate, 
avînd drept scop aprovizionarea 
cu curent electric a 753 de sate. 
Aceasta va constitui doar o 
primă parte a planului general, 
care prevede electrificarea a 
peste 4 300 de sate și va costa 
183 000 000 de lire. Prețul proiec
tului va fi recuperat din veni
turile pe care construcția le va 
furniza la zece ani de la termi
narea ei. Electrificarea satelor 
— sublinii Sayed Abdul Naby — 
va contribui la .dezvoltarea in
dustriei in regiunile rurale, la 
mecanizarea agriculturii, la ridi
carea nivelului de viață general 
al felahilor.

în acest fel, Nilul va fi nu 
numai o inepuizabilă sursă de 
apă pentru fertilizarea și valori
ficarea întinderilor aride, ci și 
un puternic izvor de lumină 
pentru milioane de egipteni.

Nlcolae N. LUPU
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I Președintele Houari
’ Boumediene 1_a prlmit miercurl

Ipe ministrul vest-german al coope
rării economice, Erhard Eppler, cara 
se află în vizită la Alger. Scopul vi- 
Izitei întreprinse de ministrul vest- 
german este examinarea posibilități
lor de dezvoltare a cooperării econo- 

Imice și a relațiilor comerciale bila
terale.

. Mareșalul Uniunii Sovie
tice, Ivan Iakubovski, prim-locții- 
tor al ministrului apărării. al

ÎU.R.S.S., comandant suprem al for
țelor armate unite ale statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia,

Ia fost decorat cu Ordinul „Lenin", cu 
prilejul, aniversării a 60 de ani de Ia 
naștere — relatează agenția T.A.S.S.

I

Președintele Tunisiei, Ha- 
bib Bourguiba, a avut o întrevedere 
cu Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, aflat în 
vizită la Tunis. Au fost abordate pro
bleme privind situația actuală a re
zistenței palestinene și criza din Ori
entul Apropiat.

Iosip Djerdja, vicepreședinte 
al Adunării Federale, a demisionat 
din funcția de membru al delegației 
R. S. Croația in Camera popoarelor 
a Adunării Federale, ceea ce atrage 
după sine și demisia din funcția1 de 
vicepreședinte al Adunării Federale, 
anunță agenția Taniug.

Președintele Congresului 
canadian al muncii - cea 
mai importantă uniune sindicală din 
Canada — Derek MacDonald — a 
lansat un apel pentru intensificarea 
luptei în vederea îmbunătățirii situa
ției materiale și sociale a oamenilor 
muncii canadieni. El a criticat auto
ritățile pentru absența unor măsuri 
eficiente în direcția reducerii șorha- 
jului, care a atins anul trecut cel 
mai ridicat nivel din lumea capita
listă (7,2 la sută din totalul forței de 
muncă).

Muncitorii uzinei „Patri
cio Echeverria" din ora?ul spa' 
niol Legaspia au declarat miercuri o 
grevă de protest față de refuzul pa
tronatului de a satisface revendicările 
formulate de sindicat. O altă grevă 
a fost declanșată de muncitorii 
sucursalei din Madrid a firmei vest- 
germane „Telefunken".

Lansarea navei spațiale 
„Apollo 16", Prevăzută pentru 
17 martie, ar putea suferi o amînare 
de aproximativ o lună din cauza unei 
defecțiuni survenite în sistemul de 
separare a cabinei de comandă de 
modulul lunar —"a anunțat directorul 
programului. „Apollo", Rocco Petrone.

Populația R. F. a Germa
niei era in mai 1970 de 60 649 196, 
dintre care peste 28,8 milioane băr
bați.
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