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Anul acesta 380 noi capacități de producție
ÎN ZIARUL DE AZI
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prima cerință a eficienței
In acest an, potrivit prevederilor 

planului, urmează să fie puse în 
funcțiune 380 capacități industriale 
și agrozootehnice. Din acestea. 30 
obiective industriale trebuie să dea 
producție chiar in cursul primului 
trimestru, sarcină, desigur, mobili
zatoare, dar pe deplin realizabilă, 
dacă avem în vedere timpul bun de 
lucru pe majoritatea șantierelor ță
rii, faptul că fiecare din noile obiec
tive și capacități productive con
tează în mecanismul echilibrat al 
planului de dezvoltare și modernizare 
a economiei naționale. Opt capaci
tăți de producție, cu termene de 
dare în exploatare în cursul aces
tui an — din care patru în indus
tria chimică și două in industria 
constructoare de mașini — au înce
put să producă înainte de finele 
anului 1971, devansînd cu multe luni 
datele prevăzute prin grafice. Deci, 
un „debut" favorabil, un debut care 
vorbește de la sine despre eforturile 
constructorilor și montorilor, ale be
neficiarilor și titularilor de investi
ții de a „comprima" timpul, de a 
integra în circuitul economic, cît 
mai grabnic, producția acestor noi 
capacități și obiective, de a apropia 
— în ultimă instanță — termenele 
de atingere a indicatorilor tehnico- 
economici proiectați, de recuperare 
a fondurilor investite de stat pentru 
construirea lor.

Aceleași eforturi
depun pe toate șantierele 
lor și capacităților de 
care, în curînd, fie că se 
fazele probelor mecanice 
logice, fie că vor intra
funcțiune, corespunzător - datelor 
stabilite în plan sau în grafice, vor 
putea să dea economiei naționale 
primele cantități de produse. .Veștile 
sosite zilnic de pe șantiere din toa
te colțurile țării arată că prevede
rile planului de punere în funcțiune 
a noilor obiective ,au fost abordate 
la un nivel superior, cu un sporit 
simț de răspundere de factorii an
gajați in înfăptuirea lor, pentru a 
se crea condițiile conectării la ter
men, sau chiar mai devreme, a a- 
cestora la fluxul productiv al econo
miei. Așa au procedat constructorii 
și montorii de pe șantierele marii 
platforme industriale a Tirgovistei. 
de pe șantierul lucrărilor de extin
dere de la uzina „Independența" din

Sibiu — care continuă și în cursul 
acestei luni să-și mențină atributul 
dobîndit în anul 1971 — de șantier- 
model — sau de pe alte șantiere, 
printre care cele ale extinderii 
C.E.T. Iași, ale noilor linii tehnolo
gice din cadrul combinatelor de ma
teriale de construcții din Aleșd și 
Cîmpulung-Muscel. în toate aceste 
exemple, constructorii și montorii, . 
beneficiarii, toți ceilalți factori cu 
responsabilități clare în realizarea 
acestor investiții au demonstrat că 
au capacitatea de a îndeplini orice 
sarcină tehnică sau organizatorică, 
oricît de dificilă ar fi ea, de a res
pecta și chiar devansa termenele 
din planul pe trimestrul I în ce 
privește punerea în funcțiune a u-
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Hotărîrile primei conferințe pe țară a secretarilor co
mitetelor de partid și a președinților consiliilor popu
lare comunale, ideile și indicațiile cuprinse în cuvînta- 
rea rostită cu acest prilej de secretarul general al parti
dului nostru constituie un puternic imbold pentru 
mobilizarea largă a multiplelor posibilități de dezvol
tare social-economică a satelor, pentru valorificarea re
surselor de creștere a producției agricole.

De curînd s-a publicat în presă chemarea locuitori
lor din comuna Pechea., județul Galați, care vizează 
progresul rapid și multilateral al comunei, înfăptuirea 
a numeroase măsuri în toate domeniile de activitate. 
In numeroase ședințe de lucru și adunări ale locuito
rilor de la sate, sesiuni deschise ale consiliilor popu
lare în toate județele țării se stabilesc angajamente 
concrete și măsuri precise pentru înfăptuirea unor 
planuri economice unitare, realizarea și depășirea 
planurilor de producție în cooperativele agrico
le și în celelalte unități de pe raza fiecărei co
mune, suplimentarea vînzării de animale și produse

pro- 
răs-

agroalimentare la fondul central al statului. O 
fundă semnificație au acțiunile privind lărgirea 
punderii și atribuțiilor consiliilor populare, perfecțio
narea metodelor și stilului lor de muncă în conducerea 
întregii activități, antrenarea largă a țărănimii coo
peratiste, a tuturor locuitorilor 
treburilor obștii, la înfăptuirea 
tare a cooperativelor agricole, a 
(arii

In legătură cu angajamentele .
pentru dezvoltarea economico-socială a satelor, pentru 
mărirea contribuției la îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu produse agroalimentare, in numeroase 
adunări de partid. în ședințe de lucru ale consiliilor 
populare, în adunări ale locuitorilor au fost adoptate 
telegrame adresate COMITETULUI CENTRAI, AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
N1COLAH CEAUȘESCU. personal.

in pagina a 3-a publicăm din telegramele 
trimise de comunele din județul Ilfov.

sitului la rezolvarea 
lucrărilor de dezvol- 
satclor și comunelor

și măsurile stabilite

teme
stăruitoare se 

obiective- 
producție 

vor afla în 
sau. tehno- 
efectiv îri «Si A MM»

nora din aceste obiective productive. 
Neîndoielnic, este vorba de o atitu
dine responsabilă față de sarcinile de 
dare in exploatare stabilite în aceste 
prime trei luni ale anului — ceea ce 
chezășuiește realizarea cu succes a 
prevederilor de punere în funcțiune 
prevăzute pentru întregul an. Incon
testabil. „cheia" acestor rezultate de 
prestigiu își are sorgintea în apli
carea cu consecvență a programului 
de măsuri aprobat de Secretariatul 
C.C. al P.C.R. in domeniul investiții
lor. măsuri care au dus la accelerarea 
lucrărilor de construcții-montaj.

creșterea gradului de mecanizare și 
de utilizare a forței de muncă. în
tărirea ordinii și disciplinei pe șan
tiere.

Totuși, în cadrul acestei maxime 
concentrări de forțe subordonată o- 
norării riguroase a termenelor sca
dente de punere în funcțiune a noi
lor capacități și obiective producti
ve, mai pot fi întîlnite și unele si
tuații critice, reflectate concret în 
întîrzieri față de prevederile din 
grafice și, chiar, în lipsa de garan
ție că datele de dare în exploatare 
stabilite pentru trimestrul I, la o 
serie de obiective, vor putea fi res
pectate. Ritmul lent, parcă cu „în
cetinitorul", în care se desfășoară 
activitatea de la centrala termo
electrică pune sub semnul incerti
tudinii încheierea la termen a mon
tajului utilajelor și a probelor teh
nologice pe șantierul Fabricii de 
textile nețesute din Bistrița-Năsăud. 
în mod asemănător stau lucrurile și 
în cazul unor capacități din cadrul 
Combinatului de îngrășăminte azo- 
toase din Tg. Mureș, unde, deși 
montorii au concentrat importante 
efective, lipsa unor utilaje și echi
pamente tehnologice îi ține într-o 
nedorită expectativă. Ce întreprind ti
tularii și beneficiarii de investiții 
în atari situații, pentru a impulsio
na recuperarea restantelor acumu
late ? întrebare deosebit de acută, 
al cărei răspuns se impune cu ur
gență. g

Majoritatea lor, așa cum se des
prinde din analizele Băncii de In
vestiții. se 
rea rămînerii
meniul livrării utilajelor tehnologi
ce. Fiindcă, din păcate, unii furni
zori de utilaje , din cadrul Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini tot promit recuperarea 
integrală a restanțelor, dar în prac
tică nu reușesc să depășească sta
diul . • ■ ■ -
tone de utilaje tehnologice pen
tru industria chimică, metalurgi
că, a materialelor de construcții sînt 
așteptate pe unele șantiere. Nimic nu 
este mai important la ora actuală 
pentru anumite uzine constructoare

preocupă de lichida- 
în urmă în do-

acestor promisiuni. Sute de

Ing. Cristian ANTONESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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Noul șantier naval din Orșova Foto : S. Cristian

„foarte bine
Eram, de citeva zile, oaspetele siderurgiștilor hune- 

doreni. Mă aflam pe. platforma oțelăriei 2, cînd...
— Noi sîntem de vină. Pe cine furăm ? Cui folo

sește ? ' A
Tonul dur al întrebărilor m-a făcut curios.
Interlocutorul meu, Victor Petroescu. maistru-șef la 

jțelăria Martin, este tatăl unui băiat care, cu citva 
timp in urmă, suferise la școală o mare decepție. Mo
tivul ? Un ciocan, un ' '
cu valoare de simbol 
minării, fiecare elev 
profesorului, în orele 
de unealtă. Pînă aici 
ziua in care lucrul elevilor a trebuit să capete o notă. 
Atunci a apărut ciudățenia : cițiva elevi au abandonat 
uneltele confecționate de ei și. pentru a căpăta o notă 
cit mai bună, le-au inlocuit cu altele executate de pă
rinți, muncitori cu experiență Profesorul, care s-a 
făcut că nu observă subterfugiul, a pus notele în 
funcție de ceea ce > s-a prezentat- Așa s-a intimplat

CETĂȚENESC
• in fiecare dimineață, într-o singură 

oră, 350 000 de bucureșteni trebuie 
să ajungă Ia locurile de muncă !

• Am primit scrisoarea dv !
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SUCCESE
ÎN ÎNDEPLINIREA

PLANULUI

și-a 
pro-

simplu ciocan, cunoscuta unealtă 
a muncitorului Pe măsura inde- 
executase — sub supravegherea 
de „aplicații practice" — o astfel 
toate bune, firești. A venit insă

nu

PICĂTURA DE CERNEALĂ

că fiul lui' Victor Petroescu și alții ca el — „neajutați"
— au fost apreciați mai slab decît cei care comiseseră
— să-i spunem pe nume - falsul. Tatăl nu era supărat 
pe notă, cu atit mai puțin pe copil. Crescut la marea 
școală a combinatului siderurgic, Victor Petroescu în
țelegea că nu nota era importantă in situația creată. 
Era deopotrivă de supărat pe profesorul care simulase 
că nu a observat substituția, ca și pe părinții care 
înțeleseseră să-și „ajute" in acest fel copiii.

Nu faptul în sine, ci mentalitatea generată de faptul 
respectiv era. pe bună dreptate, incriminată de maistrul 
Petroescu. Omul care in viața lui nu audiase un curs 
de pedagogie și care, nici măcar în treacăt, n-a răsfoit 
o „docimologie" se dovedea un pedagog mai bun decît 
profesorul — educator de profesie. Fiindcă eroarea — 
evidentă — poate avea profunde consecințe. Intr-o țară 
în care munca și echitatea au fost ridicate la rang de 
virtute, elevilor unei clase li se creează iluzia că alții 
pot munci în locul lor și că ei au dreptul să fie apre
ciați pentru efortul depus de alții ; că pentru muncă 
inegală pot fi recompensați nu egal, ci chiar mai bine 
decît cei care au muncit ; că onestitatea este o no
țiune care poate fi interpretată sau eludată. Pentru 
acei elevi, conceptul de echitate poate apărea amputat 
tocmai în datele sale esențiale, iar bucuria muncii și 
sentimentul utilității pot pierde orice semnificație

Am înțeles decepția elevului Petroescu. Am înțeles 
și supărarea și ingr'norarea tatălui, a muncitorului Pe
troescu. Pentru că actul - ne lingă aspectul de ne
dreptate — lovea în însăși ideea de efort propriu, de 
străduință pentru perfecționare, pentru calificare, pen
tru mai bine, pentru deprinderea temeinică a mese
riei. Lucru cu care o conștiință muncitorească nu 
poate fi de acord.

întrebările siderurgistului hunedorean sînt justifi
cate : pe cine furăm ? Cui folosește ? NIMĂNUI !

Mircea BUNEA

După modul în care se 
obișnuiește să se spună 
despre cineva că „n-a re
zistat tentației", reiese că 
e vorba de un om care
e tocmai stăpîn pe sine, cu 
alte cuvinte, care n-a fost 
în stare să-și frîneze por
nirile de moment, atunci 
cînd ar fi fost util, și pen
tru el și pentru alții, s-o 
facă. Un om deci care tre
ce în mod deliberat peste 
ceea ce-i dictează propria 
conștiință și peste interdic
ții. pe deplin convins că 
face o greșeală. Vezi astfel 
pe cite unul suferind de o 
maladie cronică, ce-1 obli
gă la un regim alimentar 
sever, dar care nu renunță 
la consumul alimentelor și 
băuturilor prohibite, deși 
știe bine că prin asta își a- 
gravează boala și poate 
chiar își scurtează viața. 
„Am greșit, n-am rezistat 
tentației" — spune el. Așa 
e. Un altul găsește undeva, 
în întreprinderea unde lu
crează. ori in alt loc. un o- 
biect oarecare de care toc
mai are nevoie în gospodă
ria lui și-l duce 
toate că obiectul 
ține și știe cum 
gestul său și ce 
pot decurge din

„Am fost tentat" — se 
grăbește și el să se justi
fice, aidoma celui care, pus 
la dietă, s-a înfruptat din 
sarmale. Oare așa să fie ? 
Cu tentația avem de-a face? 
Aici este vorba, limpede, 
despre încălcarea legii pe
nale. despre încălcarea ce
lor mai elementare norme 
sociale. Și totuși, cei în 
cauză se reped să turuie 
despre... tentație.

Vom vorbi. în aceste rân
duri’, despre niște oameni 
care — zic ei astăzi —

acasă cu 
nu-i apar- 
e calificat 
consecințe 
el.

tentat"

Industria județului Sălaj 
îndeplinit sîmbătă planul 
ducției globale pe prima lună a 
anului. Se estimează substanțiale 
depășiri la prefabricate din be
ton, mobilă, cărbune, produse 
lactate. De subliniat că și noile 
întreprinderi, Filatura de bumbac 
și Uzina de armături, puse re
cent în funcțiune, și-au onorat 
sarcinile de plan pe această 
cu patru zile mai repede.

îndeplinind sarcinile de 
pe luna ianuarie înainte de 
men. oamenii muncii din indus
tria județului Satu-Mare vor rea
liza în plus în timpul care a mai 
rămas pînă la finele lunii utila
je miniere, cherestea, confecții, 
mașini de gătit cu gaze, precum 
și însemnate cantități de produ
se agroalimentare.

Din județele Brașov. Covasna 
și Sibiu s-a anunțat sîmbătă că 
au îndeplinit prevederile planu
lui pe prima lună a anului Uzi
nele de prototipuri și reparat u- 
tilaj chimic din Făgăraș, Combi
natul de exploatare și industria
lizare a lemnului din Tg. Se
cuiesc, Uzinele metalurgice de 
metale neferoase din Copșa Mică 
si Fabrica „Steaua roșie" din 
Sibiu. (Agerpres)

tenta-n-au știut să reziste 
ției. Oameni pe care i-am 
întîlnit într-un decor mai 
puțin obișnuit : celulele u- 
nui penitenciar. Interlocu
torii se găseau acolo pentru 
că... n-au rezistat în fața 
unor tentații, dar acest lu
cru. în limbajul codului pe
nal. a fost calificat, pe bună 
dreptate, infracțiune. Fa
cem precizarea că 
pectivii erau nu în pozi
ția de condamnați, ci de

res-

lună

plan 
ter-
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Păstrat în formele lui 
de odinioară, cu străzi 
pașnice și case acoperite 
cu țiglă, cu poduri ce se 
încheie ca niște balama
le deasupra Timișului, o- 
rașul Lugoj mi s-a înfă
țișat înțr-o primă iposta
ză tăcut și meditativ, a- 
semenea ' 7
balneare în care poți să 
te simți ca în vacanță.

Nu același este senti
mentul pe care îl incerc 
în clipa în care pătrund 
pe poar-ta uzinelor,--.unde 
muncesc peste opt mii de 
tineri, participînd la fa
bricarea țesăturilor, unel
telor, cărămizilor și ți
glelor. Noi secții dezvol
tă potențialul existent 
întreprinderilor, dar 
noi unități urmează
fie date în funcțiune
Lugoj, în cursul acestui 
cincinal. între acestea, pe 
platforma activă a orașu
lui, va lua loc în curînd 
prima întreprindere me
talurgică de utilaje .pen
tru transoortat și ridicat, 
diverșificind meseriile și 
contribuind la sporirea 
gradului de calificare în 
zonă. O adevărată filozo
fie a acțiunii se desprin
de din discuțiile pe care 
le-am purtat cu tinerii, 
intilniți fie în pavilioanele 
industriale, fie în labora
toare și biblioteci, fie pe 
șantierele_ de construcții

Maria 
de pe 
terminat 
șoara și 
Lugoj, pentru că „este un 
oraș mai intim", 
re. azi este 
„Munca trebuie 
nă o plăcere și 
tate", ne spune 
bat această problemă cu 
tinerele practicante și

unei stațiuni

reușesc să le ghidez. 
Munca noastră, dacă e fă
cută după norme - științi
fice, nu este obositoare, 
deși trebuie să mergi ne
contenit printre războaie. 
Am șase țesătoare, cu 
fiecare stau de vorbă în 
parte, atrăgîndu-le aten
ția in primul rind asuora 
calității. Detaliile. amă
nuntele hotărăsc calitatea. 
Nu este suficient să în
deplinim planul și să-l

ulti-se claseze printre 
mele.

„S,-a întîmplat Ia 
secția țesătorie" 
relatează Rodica 
care a venit aici din Cim- 
pia Turzii, decisă „să 
facă ceva în viață". Și. 
depănînd povestea unei 
echipe. Rodica Vereș ne 
vorbește despre meșterul 
Petru Pavel Duma, care 
obținuse bune rezultate 
pînă în clipa în care au

hala 3, 
— îmi 
Vereș.

al 
?i 
să 
la

Cireșan. de loc 
lingă Oravița, a 
școala la Timi- 
s-a stabilit la

Țesătoa- 
fi răreasă. 
să devi- 
o necesi- 
ea. „Dez-

ORAȘUL FRUMOS
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TINERILOR DIN LUGOJ

depășim. Dacă produsele 
sînt de calitate slabă, 
pierdem".

Un lucru extrem de 
important se dovedesc a fi 
raporturile dintre oame
nii din echipă. Mi se pre
zintă un caz : o firărea
să nu se înțelegea cu țe- 
sătoarea și meșterii. Din- 
tr-o echipă fruntașă, cu
rînd. deteriorarea rela
țiilor firești de colabora
re a făcut ca echipa să

lntervenit neînțelegeri 
intre firăreasă. țesătoare 
și meșter.

Am senzația că nu vor
bim despre producție, ci 
despre sentimentele care 
pot să creeze sau să de
terioreze, să construiască 
sau să distrugă. Climatul 
sufletesc decide. în ulti
ma instanță, realizarea 
unor procese valoroase de 
producție, buna funcțio
nare nu numai a fluxu-

lui tehnologic, ci și cali
tatea, finețea unor pro
duse care surprind în 
masa lor interioară finele 
tresăriri sufletești și in
clud pînă la urmă am
prentele interioare ale 
oamenilor. în cazul aces
ta, formarea personalită
ții tinerilor din uzină se 
dovedește a fi un element 
de bază, esențial, iar na
tura sentimentelor trebuie 
studiată la fel ca și struc
tura produselor care iau 

... naștere sub mîna iscusită- 
a omului.

,',Vreau să fiu bine în
țeleasă" — continuă Rodi- 
ca Vereș. „Sint legată de 
mașini, m-am obișnuit cu 
locul de muncă, nu stau 
un minut locului și în
cerc cea mai mare satis
facție cînd văd toate] ma
șinile mergînd din plin. 
Bineînțeles, orice defec
țiune este posibilă, iar in
tervențiile mecanicului, 
ale firăresei trebuie să fie 
prompte și sigure. Aces
te mișcări nu se produc 
atunci cînd între membrii 
echipei există dezbinare 
și ostilitate. Sau cind ti
nerii nu-și înțeleg bine 
rostul. Sînt unii care nu 
cunosc satisfacție mai 
mare decît îndeplinirea 
sarcinilor, alții însă pro
mit și nu se țin de cu- 
vînt. Cînd ai tragere de 
inimă, poți face și impo
sibilul. O ucenică, ioana 
Petrisor. calificată la lo
cul de muncă, s-a insta
lat din primul moment la 
12 mașini. Desigur] l-a 
fost greu Ia început, dar.

Traian FILIP

(Continuare 
în pag. a III-a>

plin conștient că e ilega
lă 1 — este întrebat.

— Bineînțeles. — sosește 
prompt răspunsul.

— Și totuși... ?!
Următoarea replică e o 

mostră de cinism :
— Cine nu riscă... Eu am 

avut ghinion.
- Ce 

Erați îri 
cumva ?

— Nu, 
noastre.

v-a 
criză

îndemnat ? 
financiară.

deloc. 
al meu

Veniturile 
și al so

ciei umane, și de la asta 
nici eu nu fac excepție...

Scurt,
Și, mai cu seamă, dezvă
luind o „filozofie' 
nă, de hîrciog.

— Cu alte cuvinte, după 
modul dv. de a gîndi, toți 
oamenii sînt în acest caz 
niște prezumptivi infractori. 
Nu vi se pare 
rați ?

— Nu sînt eu
Din păcate.

clar, „științific...".

■“ neuma-

câ exage-

singurul ! 
într-adevăr

Cind hirciogul mai face
și „filozofie"

TREI CONVORBIRI PE TEMA CĂPĂTUIELII

arestați preventiv (este și 
motivul pentru care le vom 
nota numele doar cu iniția
le). Dialogul, pe care ne-am 
străduit să-l transcriem cit 
mai corect, dezvăluie toc
mai mentalități mai puțin 
obișnuite.

...Medicul 
surprins de 
de miliție 
cind primea . 
venție ilegală >> mie de lei.

— Ați comis fapta pe de-

G.M a fost 
către organele 
in momentul 
pentru o inter-

ției, se ridică la peste cinci 
mii lunar. Avem un singur 
copil, așa că...

— Atunci ?!...
După o scurtă ezitare :
— Voiam să avem mai 

mult, asta este...
— De unde credeți că 

provine această, să-i spu
nem, sete neobosită de acu
mulare ?

— Mi se pare un impuls 
atavic (1). transmis din ge
nerație în generație, al spe-

nu era singur... în peniten
ciar.

Dar să-i facem nițel jo
cul.

— ...Deci, hai cu toții, de 
la mic la mare, să ne anga
jăm într-o goană . nebună 
spre îmbogățire oricum, nu 
contează mijloa"ele. să ne 
facem din 
mai mult 
de viată.!

Ironia se pare insă câ

nu-l tulbură prea mult, 
pentru câ iatâ-i răspunsul:

— Știu că n-ap spus-o 
cu seriozitate, dar cam 
pe-aici e totuși adevărul 
după opinia mea

— Chiar și in ce privește 
idealul ?!...

— Intr-un anume sens, 
da.

Are, ne gindirj, cel pu
țin meritul că e sincer.

— Prin urmare, tentația, 
punctul de plecare al dis
cuției (și de fapt cauza a- 
restării) merge spre împli
nirea acestui așa-zis... ideal
— adăugăm in completare.

— Tentațiile 
vreți, un fel de 
terminanți. Ești 
faci un anume 
și ilegal, pentru 
timentul că te apropii 
repede de țel, de acel, cum 
îi spuneți dumneavoastră, 
ideal...

Iat-o astfel, servită pe 
loc, și justificarea aplecării 
către acte infracționale, ba 
chiar asociată unui ideal 1

Un om 
Ne putem
— măcar 
cest mod 
p unsul e 
Și nu pentru 
cepe aspirația 
diții de viață 
mai bune. Să 
Ieși greșit ; in 
nu despre (el. 
mijloace este vorba. Căci 
a tinde spre mai bine, pen
tru tine și ai tăi, prin ceea 
ce societatea îți poate oferi 
și îți oferă de fapt e una
— iar a tace din aceasta un 
crez, un fals ideal, forțind.

sint, dacă 
agenți de- 
tentat 
lucru, fie 

că ai sen- 
mai

să

și o mentalitate, 
declara de acord 
parțial — cu a- 
de a gîndi? Răs- 
unul singur : hu. 

că n-am pri- 
câtre con- 

din ce in ce 
nu fim ințe- 
cazul de față 

ci despre

Ion VLAICU

(Continuare in pag. a II-a)

HARGHITA

OBIECTIVE INDUSTRIALE 
IN CONSTRUCȚIE j

In localitățile județului Harghita se construiesc 
și anul acesta noi obiective economice. Potrivit 
proiectelor, la Lueta va intra în funcțiune o mo
dernă instalație de aglomerare a minereului de 
fier. La Miercurea Ciuc. in noua zonă industriala 
a orașului, a început construcția unei fabrici de 
piese auto și de tractoare. Pe această platforma 
industrială se vor construi incă 3 unități indus
triale — o fa'oricâ de plăci aglomerate din lemn, 
alta de mobilă și una de bere. In orașele Toplița 
și Gheorgheni va începe construcția a 4 fabrici 
pentru industrializarea lemnului. (Agerpres)

ÎN PAGINA A IV-A

120 de ani 
de la nașterea 
marelui scriitor

Ion Luca Caragiale
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ce.

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
făcut 
altui

ajunge
o-

întreabă : de ce se „bîj- 
biie" chiar și la optica 
medicală ? Cu mîna pe 
inimă, răspund : nu „văd" 
de

CETĂȚE SC
SĂ VINĂ 

0 COMISIE... 
CU LEMNE I

Tn cîteva dimineți, semnatarul «- 
cestor rînduri a devenit, ad-hoc, 
salariat al întreprinderilor „Electro
magnetica", „Vulcan", „Tînăra Gar
dă" și implicit pasager al tramvaie
lor, troleibuzelor și autobuzelor 
I.T.B., care circulă pe aceste linii. 
Mi-am propus să călătoresc din car
tierul Berceni cu troleibuzul nr. 94 
și tramvaiele nr. 11 și 2 pînă în Ca
lea Rahovei, 
mintită.

...Ora 5,25. 
Racoviță și 
palele artere ale 
bucureștean Berceni 
32 și 32 barat, troleibuzele 94 și 83 
circulă fără întrerupere. Este o zi 
normală de lucru, iar ritmicitatea 
vehiculelor e (de astă dată) fără 
cusur. Dar nu poț_ găsi un loc nici 
măcar pe scară, 
bare", 
totuși ora 
în fiecare dintre 
stațiile prin care 
trecem rămîn 
între 20 și 60 
de cetățeni, care 
așteaptă venirea 
unui alt vehicul.

...Ora 6,20. Am 
ajuns, în sfîrșit, 
pe Calea Raho
vei — una din
tre zonele in
dustriale impor
tante ale Capi
talei. Tramva
iele și autobu
zele circulă, în
tr-un șir aproa
pe neîntrerupt. 
Cu toate- aces
tea. aglomerația 
rămîne excesivă. 
Sînt la destina
ție — întreprin
derea „Electro
magnetica" — 
după aproape o 
oră. (în mod fi
resc, după dis
tanța parcursă, 
drumul nu tre
buia să dureze 
mai mult de 30— 
35 de minute). 
Din vehicule se 
rostogolesc ane
voie valuri-va- 
luri de oameni, 
unii pe jumăta
te dezbrăcați, al
ții cu căciula în 
mină. în orice 
caz, cu toții ma
nifestă o ener- 

-vare vădită.
Oricît de bine 

I.T.B.-ul activitatea, nu 
soluționa nici pe departe 
gime problemele care se 
tru îmbunătățirea transportului în 
comun. în ultimii ani, capacitățile de 
transport au crescut cu 20 Ia sută, 
față de 1,5, sporul numărului de sa
lariați. De ce atunci transportul că
lătorilor din marile cartiere spre 
zonele industriale este încă atit de 
deficitar ?

Răspunsul la această întrebare 
este dat de un studiu elaborat de 
specialiști : lipsa oricărei raționali
zări a fluxului de călători. Și pen
tru că simplele afirmații nu 
poate convingătoare, vom apela 
concluziile statistice cuprinse 
studiu.

Iată o primă informație : din 
talul populației active din munici
piul București, peste 600 000 de lo
cuitori lucrează în schimbul I. Din
tre aceștia, aproximativ 350 000 se 
deplasează, de la domiciliu spre lo
cul de muncă, între orele 6 și 7. în 
unele sectoare ale municipiului si
tuația este și mai concludentă. în 
sectorul 3, de pildă, cea mai mare 
aglomerație se produce pe arterele 
Bd. Muncii și Șos. Pantelimon. In 
zona Bd. Muncii, într-o singură ju
mătate de oră (6.30—7.00), își încep 
programul peste 21 000 de salariați 
din circa 22 800 (adică 93 la sută, 
din total). Pe sector, din totalul de 
salariați, 81 la sută își încep acti
vitatea între 6 și 7 !

Din această cauză, în multe sta
ții de oprire, de pe arterele prin
cipale ale marilor cartiere și din 
perimetrul central al orașului se 
masează — într-un timp foarte 
scurt — un număr impresionant de 
pasageri. Așa se naște supraîncăr
carea vehiculelor I.T.B. în aceste 
„ore de vîrf" — create artificial de 
„sincronizarea" începerii programe
lor de lucru — capacitatea normală 
este depășită cu peste 20 la sută la 
tramvaie, circa 32 la sută la trolei
buze și 59 la sută la autobuze !

Ce consecințe poate avea o ase
menea exploatare nerațională ? A- 
glomerația excesivă conduce la de
fectarea frecventă a autovehicule
lor, la dereglări și pierderi de timp, 
la întîrzieri de la program. La 
poarta uzinei „Electromagnetica", 
între 6.30 și 7,00 numărăm 14 întîr- 
ziați. C. State. Gh. Avram, I. Stoi
ca, A. Petrache sînt doar cîțiva 
dintre ei. Motivul 7 „Tramvaiele 
sînt arhipline, a trebuit să merg pe

în zona industrială a-

Pe bulevardele Emil 
Metalurgiei — princi- 

noului cartier 
— autobuzele

se face
5,46.

Pînă să mă „îm-

Jos" (Gh. Avram). „Azi a fost mai 
bine, alteori vehiculele circulă... în 
pachet. în autobuzul 73, dimineața 
nu poți să te urci" (șeful serviciu
lui administrativ).

Dacă am lua în discuție exclusiv 
numărul întîrzierilor, s-ar părea că 
problema este fals creată. Oamenii 
fac orice ca să nu întîrzie: călătoresc 
tixiți ca sardelele, se scoală cu zeci 
de minute și chiar cu o oră mai 
devreme decît ar trebui. Din păca
te, nu există un studiu care să 
precizeze matematic consecințele 
asupra productivității muncii da
torate faptului că oamenii ajung la 
întreprindere obosiți și enervați. 
Dar o întrebare se poate totuși 
pune : care este randamentul după 
un asemenea travaliu ? Chiar dacă 
psihologii n-au făcut analize, fie
care om știe cu cîtă poftă se apucă

cum se cuvine o asemenea măsură. 
Au înțeles, de fapt, că este în in
teresul întreprinderilor și institu
țiilor respective, al salariaților în
șiși să contribuie, — prin acceptarea 
decalării programelor de activitate — 
la aplatizarea „virfurilor" de cir
culație. în multe locuri însă a- 
ceastă necesitate a fost înțeleasă, 
dar... s-au găsit motive care de 
care mai „temeinice" pentru a re
fuza o soluție_ cu evidente calități.

Uzinele 
„Vulcan", 
în gard", 
te mulți 
(care-și 
aceeași oră : 6,30). S-a propus de
calarea programului, pe categorii 
de salariați, eventual pe secții 
(care nu sînt legate direct de ac
tivitatea productivă sau care nu

„Electromagnetica" și 
de pildă, au sediile „gard 
Fiecare lucrează cu foar- 
salariați în schimbul I 
începe activitatea la

trucții și economia construcțiilor 
din Șos. Pantelimon- ni s-au spus 
multe. Iată un singur motiv : „Pen
tru alții poate că decalarea se im
pune, la noi însă numai o parte 
dintre salariați vin la lucru cu mij
loace de transport în comun".

— Neajunsurile produse de ora 
la care încep majoritatea 
nelor programul de lucru 
răsfrîng neîndoios asupra produc
ției, a disciplinei în muncă — ne-a 
declarat D. Pădure, președintele 
comitetului sindical al uzinelor 
„23 August". în unele zile, întîrzie- 
rile se numără cu sutele. Pentru a 
diminua aceste consecințe, noi am 
și luat măsura de a decala progra
mul. cu 30 de minute pentru circa 
jumătate (cîteva mii 1) din salaria- 
ții schimbului I. La această măsură 
ar trebui însă să

Comuna Coteana—Olt are 
o casă de nașteri, dar n-are 
„plan de ars lemne de 
foc". Așa stînd lucrurile, 
femeia care este pe cale 
să nască și dă fuga la casa 
de nașteri este oprită la 
intrare :

— Ai lemne ?
— Nu.
— Fugi la Slatina.
Și femeia, dacă J 

pînă la Slatina, naște 
menește. Dacă nu, nu.

Același corespondent, 
sile Tonu, ne zice că 
situația dispensarului 
dical nu este prea rozalie 
de la plecarea dr Maria 
Stănescu Acum consultații-

„SCAUNUL 
DE LA CAP" 
NU TREBUIE 
SĂ STEA ÎN 
DEPOZIT I

uzi-
se

Va- 
nici 
me-

în fiecare dimineață
0

vecin care a lecturat la 
viața lui peste 16 roabe de 
romane polițiste. A 
apel la bunăvoința 
vecin, care e profesor doc
tor în dezlegarea cuvin
telor încrucișate și nici un 
rezultat. Crezind că-i ceva 
grav s-a urcat în tren și 
s-a dat jos la Giurgiu. 
Dezlegarea 7 Această tele
gramă este o telegramă de 
„tip nou" („LUX") de feli
citare de ziua nașterii. Te
lefonista din „Berceni” sec
torul 5 care a recepționat 
telegrama din Giurgiu a 
uitat să scrie și la mulți 
ani ori alte urări lux.

T.CA. „U“. eb.D.p.C. 200 
L. c D. T.i.T.D.C.D.N.S.p.u. 
E—Lux (telefonista care a 
„uitat" e bună de plată 
circa 200 lei cheltuiți de 
Tudora I. Traian din cauză 
de neglijență. Și ne urmă 
e lux I)

imobilul este în pericol A 
alergat comisia urgent la 
birou și i-a trimis lui Da
nis o adresă. Adresa nr. 
2337—B prin care l-a asi
gurat că această lucrare a 
fost cuprinsă în plan pen
tru trimestrul IV 1971 și...
„in cazul cînd lucrarea nu 
va fi executată la terme
nul menționat vă rugăm a 
sesiza conducerea între
prinderii" Anul trecut au 
fost ploi destule. Imobilul, 
de ce să exagerăm, nu s-a 
dărîmat, dar nici n-a fast 
reparat la termen. Anul a- 
cesta tovarășul a luat-o de 
Ia început cu plîngerile. 
Și a primit răspunsul 6377. 
Răspuns care-1 asigură că 
în 1972 o să fie și mai 
bine. Dar nu se menționea
ză nici măcar trimestrul !

Se zice (zice și tovarășul 
Simion Schwartz din Ți- 
glina II) că la Țiglina s-a 
deschis o extrem de 
moașă expoziție de 
zentare a mobilei. Se 
zice că lumea a început să 
dea buluc să cumpere.

— Și la un moment 
«-a terminat mobila 7

— La un moment 
6-a schimbat vînzarea. 
rău...

- De ce 7
— Pentru că a devenit 

problemă transportul 
mobilei pînă acasă. Intr-o 
zi erau la depozit peste 100 
de clienți și doar două ca
mioane de servici. Luai 
mobila, o scoteai afară și 
trebuia să aștepți să-ți vină 
rîndul la camion și cîte 
„paișpe’ luni".

— Scaune sînt la depozi
tul ăsta de mobilă ?

— Sînt. Prea multe !
— Atunci se explică de 

ce mai marilor acestui ma
gazin nu le-a venit ideea 
să mărească parcul de 
autocamioane ori alte mij
loace de transport. Scau
nele de la cap nu trebuie 
să stea în depozit !

fru- 
pre- 
mai

dat

dat 
în

LE-O FI CRESCUT 
MASUL CA LUI 

PINOCCHIO ? VĂ ESTE INTERZIS 
SĂ STATI 

LA UMBRĂ !

SE

se

din

dar absolut pe loc,

nr.

pe 
căcă a 

Repu- 
niște 

bună-

dimi- 
seară,

familii 
și in 
primit

de la 
jude- 
comi-

de niște 
trebuie, 

duci la

prin care 
de pe acoperi-

Dacă ești din comuna 
Cernișoara de Vîlcea și al 
nevoie de un kilogram de

de la

din 
nr.

CU

de pe afiș
ca se mișcă

Satul Cheia aparține de 
orașul Băile Olânești și. în 
niște scripte, cică acest 
sat contează ca electrifi
cat ! Realitatea se spune 
că este alta. încă de la 
începutul anului 1971 s-au 
plîns 130 de 
că n-au lumină, 
aprilie 1971 au 
de la Consiliul popular al 
județului Vîlcea, direcția 
tehnică-investiții, serviciul 
tehnic-energetic adresa nr. 
800 din 20.IV.1971 pe care 
o copiem ad-literam : „Că
tre tovarășul Lipon Ion, 
satul Cheia, oraș Băile 
Olănești. La scrisoarea dv. 
și a celorlalți locuitori... 
prin care solicitați extin
derea rețelei, vă facem cu
noscut următoarele : lu
crarea solicitată de dv. se 
va executa în acest an 
(1971 — n.n.) fiind prevăzu
tă în planul de investiții al 
I R.E Pitești, exploatarea 
electro-energetîcă Rm. Vîl
cea" Semnează : director 
ing. E. Bala.sa și șef serv, 
ing. Sogar Marin.

Tovarășe Lipon, I 
te rog, un serviciu : 
tă-i dumneata pe cei 
semnatari ai adresei 
800, uită-te bine la 
nealor și scrie-mi și 
dacă le-a crescut 
cum i-a crescut lui 
nocchio atunci cînd a 
țit-o pe zînă.

zice că se fac de două ori 
pe săptămînă, și că este o 
aglomerație... mai a naibii 
decît cea din autobuzul 31. 
Vin bolnavii de Ia 5 
neața și pleacă spre 
dar tot - neconsultați.

Ce pretenții avem 
direcția sanitară 
țeană ? Să trimită o
sie care să cerceteze sta
rea de lucruri și să 
„nască”, la Coteana, niște 
măsuri. Dar să aducă și 
lemne 1

contribuie și cele
lalte întreprin
deri. La rîndul 
său și I.T.B. va 
trebui să asi
gure mijloace 
de transport su
ficiente, 
citatea 
lației, atit pen
tru schimbul de 
dimineață, cît și 
pentru celelalte 
două.

Declarații, ar
gumente, opinii. 
Unele pro, al
tele contra. în 
ciuda faptului 
că se impune 
aplatizarea vîr- 
furilor maxime 
de solicitare a 
transportului în 
comun prin de
calarea începe
rii programului 
de lucru al în
treprinderilor de 
pe întreg 
prinsul i 
cipiului i 
rești — sînt încă 
mult prea nu
meroși parti
zanii menține
rii actualei si
tuații. De re
marcat însă un 
fapt : nimeni nu 
prezintă o ana
liză judicioasă 
care să demon
streze că deca
larea ar fi impo
sibil de realizat. 
E oare cu pu
tință să se scape 

sînt dependente una de alta, încă ) ,.din, vedere., pentru, considerente 
de la prima oră). Au refuzat. De - . . .
ce ? „După cîte știu, ne-a declarat 
directorul comercial al uzinelor 
„Electromagnetica", tovarășii de la 
sectorul nostru au intervenit, spu- 
nînd că nu e cazul să decalăm pro
gramul, pentru că s-ar îngreuna 
mult ținerea unor ședințe sau con
ferințe, a învățămîntului etc.“. Iar 
inginerul-șef a completat : „Nici 
nouă nu ne-a convenit să schim
băm ora de începere a lucrului — 
ar deregla procesul de producție !“.

La uzina „Vulcan" : „I.T.B. ne
cam face probleme, mai ales dimi
neața. Mașina 73. tramvaiele 2, 23 
vin foarte aglomerate, — ne-a 
spus președintele sindicatului. La 
noi legătura dintre unele secții nu 
împiedică decalarea. Totuși, n-am 
reușit să schimbăm programul. S-ar 
crea probleme la intrarea în fabri
că (! 7). Probabil că pentru alte 
întreprinderi e mai ușor...".

Trecem, fără a comenta deocam
dată „argumentele", la consemna
rea altora. Editura didactică și pe
dagogică motivează între altele : 
„Ne desfășurăm activitatea între 
orele 7 și 15 de 20 de ani. La noi 
acest program e o tradiție". La 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini : „Sintem de acord cu o 
decalare doar de 15—20 de 
La Institutul de cercetări

Poate I.T. B.-ul, chiar foarte bine organizat, să facă 
asemenea sarcini ?
„Nu sînt foarte multe întîrzieri!“ Dar buna dispoziție a 
nu intră în calculul randamentului?
Ce ar cîștiga cetățenii și economia Capitalei prin 
programelor de lucru

față unei

oamenilor

decalarea
<5

EKB3S22ES3EB

ritmi- 
circu-

; cu- 
muni-' 
Bucu-

organiza 
va putea 
în între- 
pun pen-

sînt 
la 
în

to-

. de lucru după zeci. de minute de 
așteptare în stații, după ce a călă
torit pe scara autobuzului, îmbrin- 
cit, înghesuit. Normal ar fi să a- 
jungă la fabrică odihnit, să-și or
ganizeze activitatea cu calm, nu să 
intre pe poarta uzinei numărîndu-și 
nasturii rupți sau recapitulînd sce
nele neplăcute din timpul călăto
riei. Buna dispoziție este un ele
ment esențial al eficacității muncii. 

Practica orașului București, cît și 
a altor mari capitale, demonstrează 
că. se impune cu stringență — ca o 
soluție ce ar îmbunătăți mult con
dițiile de transport — eșalonarea 
orei de începere a programului de 
lucru Ia întreprinderi și instituții. 

Problema aceasta a fost pusă nu 
o dată în fața întreprinderilor ' și 
instituțiilor bucureștene. Pentru a 
le veni în ajutor și a da o funda
mentare rațională,, științifică deca
lării orelor de începere a activi
tății s-a elaborat — după cum 
menționam și cu alte ocazii — un 
studiu riguros. Prin el, consiliul 
popular al municipiului, între
prinderea de transport au ur
mărit să-i convingă chiar și
pe cei mai neîncrezători și îndărăt
nici adversari ai decalării. Mulți 
conducători de unități economice, 
numeroase organizații de partid și 
sindicat, salariații unui mare nu

de întreprinderi au înțeles
minute", 
în cons-

mărunte interesul general al eco
nomiei Capitalei, al tuturor bucu- 
reștenilor ?

Cortegiul de daune pe care îl 
produce, efectiv, actualul program 
de lucru impune forurilor celor 
mai competente — ministerelor pro
ducătoare, departamentelor, condu
cătorilor de uzine și în primul rînd 
consiliului popular 
trecerea la o analiză 
situației create și 
măsurilor necesare.

Desigur, adoptarea 
conizate' nu este simplă, 
produce dereglări de moment 
activității unităților . ___ ,
este necesară o anumită reorgani
zare. Nici nu se pune problema ca 
o întreprindere sau alta să-și 
schimbe programul peste noapte. 
Tocmai de aceea eșalonarea pro
gramelor trebuie făcută după un 
plan bine gîndit, iar aplicarea lui 
să fie simultană și coordonată. Pen
tru a asigura satisfacerea acestor 
cerințe ar fi necesară — după opi
nia noastră — elaborarea unei Ho- 
tărîri a Consiliului de Miniștri care 
să prevadă obligativitatea . adoptării 
simultane a -noului program de că
tre toate întreprinderile, uzinele și 
instituțiile din Capitală.

municipal — 
temeinică a 

la elaborarea

soluțiilor pre- 
Se pot 

ale 
economice,

DE CE SE „BÎJBÎIE" 
LA OPTICA 
MEDICALĂ ?

Miopii și prezbiții 
Ploiești se plîng că deși au 
o „Optică medicală" pe Bd. 
Republicii și una pe stra
da Romană, nu au o optică 
prea clară despre această 
„Optică medicală". De ce ? 
Sînt amînați la nesfîrșit cu 
montarea lentilelor. Pavel 
Stelian, din str. Cameliei 
nr. 13 bis, reclamă 
fost la centrul din 
blicii să-și schimbe 
lentile. Aici aveau 
voință să-1 servească ur
gent, dar nu aveau lentile. 
S-ă dus în Romană. Aici 
i s-a tăiat bonul de co
mandă nr. 2648 și i s-a 
spus să vină să-i monteze 
lentilele peste două săp- 
tămîni. A întrebat : ce să 
facă pînă atunci 7 I s-a 
răspuns : să se descurce 
cum poate, că sînt tare a- 
glomerați. Nea Stelian

PICĂTURĂ 
PICĂTURĂ, 
DISTRUGE 

UN IMOBIL
Burlanele 

scurge apa 
șui imobilului din Smîrdan 
nr. 18, București, s-au de
teriorat și apa, acum scă
pată din frîu, a început să 
roadă zidurile imobilului. 
Tovarășul Ion Danis, care 
ne sesizează această situa
ție, zice că a tras semnalul 
de alarmă încă din vara 
lui 1971 A venit, ce-i drept, 
o comisie de la I.A.L. Vi- 
tan, care și-a dat seama 
loc,

fă-mi, 
cau- 

doi 
nr. 

dum- 
mie 

nasul 
Pi

rn in-

LUX 4 a=) 9614+ 
+', 4...

Tudora I. Traian 
București, str Dornei 
12, a primit de la Giurgiu 
o telegramă cu următorul 
text : „Lux a a =) 9614 +’, 
4 + 1 = 1 :0 011633 h buc.".

Tovarășa Tudora a citit 
telegrama și pe dos. a ci
tit-o și-n bie... Nici un re
zultat. A făcut apel la un

zahăr ori, mă rog, 
fidea ori altceva, 
neapărat !, să te 
magazinele cooperației de 
consum, fie cu un gramo
fon, fie cu un magnetofon 
la care ai înregistrate 
sîrbe

— Sîrbe ? !
— Sîrbe îndrăcite !
— Fără sîrbă nu...
— Nu. Pentru că maga

zinul e înghețat mai rău 
decît un țurțure 
streașină președintelui coo
perației de consum.

— De ce nu fac focul..
— Responsabililor de ma

gazine care au sobe 1J s-a 
spus că li se dau lemne, dar 
n-au fonduri prevăzute 
pentru transportul • lor 
Responsabililor magazine
lor care nu au sobe...

— Ăstora ce li s-a 
? Probabil le-a 
încă de astă primă- 
cîte o circulară prir> 

le-a interzis ~x 
vara la umbră.

sa
Asta 
căi-

spus 
mis 
vară 
care 
stea
pentru a înmagazina 
dură. Apropo. în birourile 
conducerii cooperației este 
foc 7 .

— Duduie sobele ! 
Tango !

Micuță TĂNASE

In magazinul de încălțăminte, si
tuat in piața casei de cultură din 
Hunedoara, există un afiș-reclamă, 
care prezintă un rățoi ce pășește 
țanțoș, încintat 
este încălțat in 
două „versuri" : 
rare / Un pantof ........ .

Intr-adevăr, atit de mare și de 
rar este un pantof) o gheată sau un 
bocanc pentru adolescenții din Hu
nedoara, incit nu dau de acest ar
ticol in nici unul din magazinele 
de specialitate I O vînzătoare spu
nea că nu s-au mai adus 
articole de cîteva luni.

Rățoiul de pe afiș este 
încintat, dar adolescenții 
sînt decepționați și caută 
țămintea necesară prin alte locali
tăți. Bine ar fi dacă și responsabilii 
de la O.C.L. Produse industrîale- 
Hunedoara ar „căuta" să înțeleagă 
tîlcul acestor rînduri...

nevoie mare că 
pantofi. Mai jos. 
„Nu este de mi- 
este lucru mare !“

asemenea

țanțoș și 
din oraș 

încâl

Avem azi, în țară, 
mobilă foarte frumoa
să și dacă termenul 
n-ar fi prea preten
țios, aș putea vorbi 
chiar de creație în 
acest domeniu al meș
teșugurilor ; in orice 
caz, o creație artiza
nală modernă, în vo
lume elegante, linii 
suple, culori deschise. 
Expozițiile de mobilă 
dau din ce în ce mai 
multă incintare privi
torului și — foiletind 
citeva albume colora
te, pe hîrtie cromată) 
editate de ministerele 
specializate — am con
statat că dispunem 
chiar de modele com
petitive pe plan mon
dial, surprinzătoare 
prin imaginație și gust 
și care, deși nu tot
deauna se văd în vi
trine, se cheamă că tot 
la noi sînt făcute și 
deci tot meșterii, noș
tri binemerită lauda 
de creatori.

In comerțul de mo
bilă se petrec insă, de 
la o vreme, lucruri 
ciudate. Am avut ne
voie de .un scaun, 
m-am preumblat o 
vreme prin spațioase
le saloane de la maoa
zin, ca să-l aflu : l-am 
găsit, am pus mîna ne 
el și cineva mi-a dat 
mîna la o parte, poli
ticos. dar energic.

— Il iau — mi-am 
declarat deschis inten
ția — adică îl cumpăr.

— Scaunul — mi-a 
explicat răbdător, dar 
ferm responsabilul —

are o caracteristică : e 
legat, prin nevăzute 
fire comerciale, de alte 
cinci. asemănătoare 
lui. Să presupunem, 
bunăoară că. așa stind 
lucrurile, vrei să le 
iei pe toate șase. Nici ■ 
asta nu se poate, fiind
că ele sînt> la rîndul 
lor, legate de 
care, și

j

George POPESCU

i

ML Cioc

(Urmare din pag. I)
anonimi

roate cu „viitorul", reușim și noi...

masă, 
ea, e legată 

de paturi, iar acestea 
de șifonierul triplu. 
Așadar, cînd pui mina 
pe un scaun, se mișcă 
toată odaia. Vrei scau
nul. trebuie deci să iei 
garnitura toată, „com
pletă".

L-am părăsit cu mul
țumiri pe îndatoritorul 
responsabil și am in
trat în alte magazine, 
unaă însă n-am desco
perit nimic nou. Iți 
place un fotoliu) ți se 
oferă o sufragerie, ai 
nevoie de o canapea, 
ți se propune tot holul.

Cineva mă sfătuiește 
să caut un scaun ne- 
caracteristic la unul 
dintre depozitele ora
șului. Intr-adevăr, 
diverse 
urbei, la 
Obor. în 
litnri. în 
berei s-au creat uria
șe depozite, cît un 
hangar de avioane. în 
care, cîndva. găseai si 
piese disparate. Acum, 
ce să vezi ? S-a 
și aici o 
rînduială. 
vraiște. ■. 
plimbi la 
pe alei de

co'turi
Pinera. 

cârti prut 
Drumul

în 
ale 

la 
Mi- 
Ta-

pus
> admirabilă 

nu mai e 
nu te mai 

întâmplare 
dulapuri și

somiere ; totul a fost 
organizat pe sorturi : 
camera „Trandafirul", 
dormitorul ),Mixan- 
dra", sufrageria „Bom- 
bonica", bucătăria „Să
ricică", nu mai poți 
clinti din ele nici o o- 
glindă. nici un cuier, 
nici o așchie...

Si atunci, stimați di
rectori comerciali, de 
unde își,cumpără omul 
o masă — dacă-i este 
de trebuință ? Vă rog, 
zăboviți și dumnea
voastră. măcar o zi în
treagă. in admirabilul 
„maoazin de prezenta
re" cu două etaie din 
str. Smîrdan și ascul
tați ce părere au vizi
tatorii despre intere
santul experiment ce 
l-ati promis astfel, as
cultați și opiniile vân
zătorilor) care ceasuri 
întregi bat din buze 
din linsă de ocupație 
— si meditați dacă nu 
cumva experiențele 
trebuie initiate por
nind de la nevoile 
reale ale cetățenilor : 
dacă e normal să se 
exclusivizeze o anume 
metodă comercială, ne 
întreaga refec de des
facere a mobUei ; dacă * 
e firesc a se institui o 
normă generală fără 
noimă în nofida bloca
jelor de vinzare. a su
părării oamenilor și 
chiar a mihnirii cinsti
te a unora dintre cei 
puși s-o aplice.

Valentin 
SILVESTRU

dintr-un simplu capriciu, 
porțile destinului, chiar cu 
prețul abdicării de la obli
gații cetățenești elementa
re. pășind pe calea infrac
țiunii, terfelindu-ți în noroi 
numele și demnitatea de 
om, e cu totul altceva. în 
primul caz avem de-a face 
cu oameni alcătuind imensa 
majoritate a populației ță
rii care, înfruntind greutăți, 
unele mai mari, altele mai 
mici, se îndreaptă. într-un 
unanim consens, către anii 
mai luminoși, mai 
șugați care vin ; în 
lea caz avem de-a 
un mănunchi de 
total insensibili la 
sele societății noastre, care 
vor totul dintr-o dată și 
numai pentru ei.

Pentru aceștia din urmă, 
lumea e ca un imens hi-

îmbel- 
al doi- 
face cu 
indivizi 
intere-

podrom în care oamenii, un 
fel de jokei, se întrec în a 
strînge cit mai mult, căl- 
cîndu-se în picioare unii pe 
alții. Vor ajunge, cred ei, 
primii Ia „potou" cei care 
vor avea caii mai grași și 
mai încărcați cu harnașa- 
mente scumpe, fără să-și 
dea seama că. de fapt, toc
mai aceștia vor crăpa inevi
tabil la jumătatea cursei 
ori poate chiar mai devre
me. Pentru că... cursa era 
trucată !

Căci, Ia urma urmelor, ce 
durată poate să aibă un a- 
semenea „ideal" de viață ? 
în discuția purtată cu a- 
celași G.ÎVI. am pus la un 
moment dat întrebarea :

— Dumneata care prac
tici medicina de peste zece 
ani, ai întreprins niscaiva 
studii în domeniul dumitale 
de specialitate, ai elaborat 
vreo lucrare ?

Răspunsul a fost
— Atunci — am 

nuat — poate că 
altă pasiune, vreo 
nicire particulară 
să-i dedici timpul

negativ, 
conți - 

ai vreo 
îndelet- 

căreia 
liber ?

ci nu are timp. întregul 
timp liber de care a dispus 
(deocamdată putem pune 
verbul la trecut) i-a fost 
absorbit de împlinirea ce
luilalt „ideal", cel neuman.

și M. G„ 
printre elogiații
(dar prin aceasta nu mai 
puțin respectați) ai nume
roaselor noastre șantiere. 
Sînt aduși aici pentru pa-

sa aștepte aprobarea 
uat materialele), -al 

doilea a întocmit niște acte 
fictive pentru lucrări ne
executate, plătindu-și lui 
și celor din subordinea sa

iTO3

GW hîmgul mai hes și „filozofie"

Din nou răspuns negativ.
Omul din fața noastră re

cunoaște deschis că n-are 
nici o pasiune, nu a fost și 
nu este încălzit de nici un 
ideal. Nici măcar idealul 
propriei lui profesii, căreia 
i-a închinat viața. Pentru

Nu mult timp. Pînă la ares
tare. Ce va mai urma ?...

...într-un fel „vecini" cu 
doctorul, nu numai topogra
fic (sînt puși în celule ală
turate), ci și sub raportul, 
modului de gîndire, se află 
inginerii constructori A. C.

gube produse avutului ob
ștesc : primul a efectuat 
niște lucrări particulare cu 
materiale „recuperate" de 
pe șantierul său (depusese 
— ne spune — o cerere în 
acest sens Ia mai marii 
săi, dar n-a mai avut răb-

niște sume care nu li ee 
cuveneau.

Tentații... — zic ei.
Puteau să evite această 

situație, dar n-au făcut-o 
și acum sînt pur și simplu 
dezorientați de întorsătura 
lucrurilor. A. C ar fi putut

sa aștepte aprobarea hîrtiei 
(dacă, firește, se aproba), 
iar M.G. putea să aștepte 
terminarea lucrărilor (așa 
cum de fapt s-a întîmplat) 
și totul ar fi intrat în limi
tele legalității. Pe cînd așa...

Fiecare își are „justifică
rile" sale, dar ce valoare 
mai pot avea acestea a- 
cum ? Faptele sînt consu
mate și nu mai e loc 
tru justificări, ci doar 
tru consecințe !

Discuția aici are 
nuanță, cei doi 
evită recunoașterile 
se din discuția cu
deși din subtext răsar a- 
celeași mobiluri.

— E drept că s-au înca
sat ceva bani în plus — 
recunoaște M.G., dar lucra
rea se efectua oricum, așa 
că...

pen- 
pen-

altăo
ingineri 
deschi-
G. M„

— Altfel spus — interve
nim — dv. sînteți total ne
vinovat.

— A, nu — ni se răspun
de — o vină am eu, dar... 
(ar vrea să spună, proba
bil : „mă așteptam să se 
termine cu o critică, nu 
așa !“).

La rîndul său, A.C. recu
noaște că a luat „ceva" ma
teriale, dar pe care, ori
cum, avea intenția să le 
plătească. Tn final o recu
noaștere interesantă :

— Astfel de fapte ca ale 
noastre — ne spune — sînt 
la originea lor un reflex al 
anumitor mentalități, care 
nu se mai potrivesc cu 
vremurile pe care le trăim, 
un rezultat direct al unor 
goluri in educație. De 
multe ori uităm ce ni se 
cuvine și ce nu...

Sinceră sau nu, recunoaș
te! ea aceasta conține ade
vărul. Să fie oare primul 
pas al lui A.C. către rein
tegrarea socială 7 Nd-am 
bucura să fie așa !

Gînduri, vorbe, oameni... 
Unul „a greșit", altul a a- 
juris aici datorită unui în
treg mod de viață, datorită 
unei concepții despre om și 
despre lume care — inevi
tabil
din urmă, 
un punct 
undeva în 
amăgitor
reziste și plătesc.

O pildă și un avertis
ment. Tentația e doar o 
mască ; în spatple ei, chipul 
neatrăgător al îngenun
cherii omului în fața unor 
porniri ce trebuie învinse. 
Tocmai pentru că e om...

l-a adus. în cele 
după gratii. Ea 

al vieții lor, 
urmă, mirajul 
N-au știut să-i

Bala.sa
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PENTRU CA
„EVENIMENTELE"

SĂ NU SE MAI
PRODUCĂ...

„Eveniment"! Pentru cei care lu
crează în industrie, „evenimentul" 
(incidentul) se asociază uneori cu 
fapte ce au consecințe nedorite 
în desfășurarea procesului tehno
logic din anumite întreprinderi. 
Pentru energeticieni, „evenimentul" 
este un termen specific prin care se 
consemnează orice perturbare în 
regimul de funcționare precisă, 
matematică, a mijloacelor de produ- 
ce?e a energiei electrice și termice, 
a "căilor de transport și distribuție, 
în preluarea energiei de către consu
matori. „Un eveniment" produs în una 
din cele trei etape atrage, după sine, 
o dereglare a activității pe întreaga 
filieră. Cum se vede, funcționarea în 
regim de siguranță maximă a siste
mului energetic este o problemă vi
tală pentru activitatea economică, 
întreruperea în alimentarea cu ener
gie electrică a obiectivelor industria
le, chiar și pe perioade extrem de 
scurte, are implicații ce nu pot fi 
neglijate. O întrerupere echivalentă 
cu numai 100 kWh (evident, o canti
tate nu prea mare) ar duce la pier
derea a 7 750 kg cărbune spălat, sau 
a 8150 kg mine
reu feros, sau a 32 
tone fontă, sau a 
180 m p țesături 
bumbac; și exem
plele ar putea 
continua, fără a 
lua în calcul chel
tuielile cu reme
dierea unor ase
menea eventuale 
incidente.

Pornind de la ro
lul și importanța 
deosebită ale in
dustriei energiei 
electrice și termi
ce în dezvoltarea 
economico-socială 
a țării, de la ce
rința majoră a utilizării raționale 
a capacităților energetice construi
te și avînd în vedere dezvoltarea 
acestui sector în perspectivă, condu
cerea partidului nostru acordă o per
manentă atenție exploatării și func
ționării în cît mai bune condiții a 
sistemului energetic național. în ca
drul acestor preocupări constante se 
înscrie și hotărîrea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire 
Ia îmbunătățirea activității în indus
tria energiei electrice și creșterea gra
dului de siguranță în funcționarea 
sistemului energetic, adoptată în 
luna octombrie 1971. care urmărește 
asigurarea unor condiții cit mai 
favorabile pentru ridicarea, pe o 
treaptă superioară a activității din 

” • ' a eco-
preve- 

trimes- 
a unei 

și dez- 
măsurilor

suri au fost întreprinse și în alte 
locuri. Fapt este că, față de aceeași 
perioadă a anului 1970, în luna de
cembrie 1971 numărul avariilor a 
scăzut cu 23,3 la sută pe ansamblul 
sistemului energetic național. Privitor 
la cauzele avariilor, merită subliniat 
că cele datorate personalului s-au 
redus cu aproape 50 la sută. Este și 
firesc deoarece, dacă pentru micșo
rarea ponderii avariilor determinate 
de cauze tehnice sînt necesare inves
tiții materiale, într-o perioadă mai 
mare de timp, reducerea celor pro
vocate din vina personalului poate 
avea loc neîntîrziat. Și aceasta, prin- 
tr-o muncă stăruitoare, perseverentă, 
în vederea formării acelei conștiințe 
a lucrătorului energetician, în care 
sentimentul responsabilității fiecărei 
acțiuni întreprinse să se împletească 
cu o înaltă pregătire tehnico-profe- 
sională. în această acțiune largă, re
feritoare atît la ridicarea nivelului 
de pregătire a viitorilor muncitori, 
maiștri și tehnicieni din școlile re
țelei Ministerului Energiei Electrice, 
cît și al personalului existent în ex
ploatare, cele 75

CÎTEVA PROBLEME PRIVIND 
ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTI

VITĂȚII ÎN INDUSTRIA 
ENERGIEI ELECTRICE

Șl CREȘTEREA GRADULUI 
DE SIGURANȚĂ ÎN FUNC

ȚIONAREA SISTEMULUI 
ENERGETIC NATIONAL

de laboratoare de 
specialitate. 79 de 
cabinete tehnice, 
90 de ateliere si 
15 poligoane de 
instruire practică 
existente în școli
le ministerului își 
aduc o contribuție 
deosebită. O parte 
din personalul de 
exploatare, care 
lucrează în came
rele de comandă 
ale centralelor și 
stafiilor electrice 
de transformare, a 
și fost testat în 
condiții deosebit 
de exigente. De 
curînd. au încenut 

testarea personalu-

ANGAJAMENTE ÎNSUFLEJITOARE, MĂSURI GOSPODĂREȘTI PENTRU
DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALA A SATELOR

Ilfovul răspunde chemării de la Pechea
Călăuziți de hotărîrile celui de-al 

X-lea Congres al Partidului Comunist 
Român, de prețioasele îndrumări date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
ferința pe țară a secretarilor de partid 
și a președinților consiliilor populare, 
deputății din numeroase comune ale ju
dețului Ilfov au analizat recent, cu o 
înaltă răspundere socială. în cadrul se
siunilor ordinare ale consiliilor populare 
posibilitățile largi pe care le au pentru 
a îndeplini și depăși sarcinile ce le re
vin în acest an în ceea ce privește dez
voltarea economică și social-culturală a 
comunelor lor. Pe această bază, în cadrul 
sesiunilor au fost stabilite angajamen
tele luate ca răspuns la Chemarea Con
siliului popular al comunei Pechea. ju
dețul Galați, în întrecerea socialistă.

Cu acest prilej, consiliile populare din 
numeroase comune au adresat Comite
tului Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu tele
grame, în care se arată că cetățenii vor 
depune toate eforturile, întreaga lor ca
pacitate și putere de muncă în vederea 
realizării și depășirii angajamentelor 
luate.

Astfel, în telegrama Consiliului popu
lar al comunei Alexeni se subliniază 
printre altele că în 1972 cooperativele 
agricole de producție vor depăși planul 
producției globale cu 1,5 milioane lei. 
Se vor realiza peste plan 300 kg grîu la 
ha, 800 kg porumb la ha, 10 000 kg sfeclă 
la ha, 100 tone legume, vor fi livrați 
200 porci grași etc.

Exprimînd voința locuitorilor, Consi
liul popular al comunei Gîrbovi, care 
anul trecut a obținut premiul I în între
cerea organizată între comunele din ju
dețul Ilfov, subliniază, printre altele, că 
în acest an producția globală a C.A.P. 
va spori cu peste 2 milioane lei. Mem
brii cooperatori vor realiza 1 900 tone po
rumb, 400 tone grîu. 270 tone floarea- 
soarelui, 100 tone legume, 500 tone sfeclă 
de zahăr, 200 hl lapte peste plan ; va 
spori, de asemenea, considerabil numărul 
animalelor și păsărilor ; se vor executa 
lucrări de desecare a peste 1 600 ha. iar

prin contribuția bănească a locuitorilor 
vor fi construite o școală, o grădiniță de 
copii, și se vor efectua lucrări ediiitar- 
gospodărești în valoare de 3.5 milioane 
lei etc.

Prin munca însuflețită a deputaților, 
a tuturor cetățenilor din cele 6 sate ale 
comunei Izvoarele, se arată în telegra
ma consiliului popular al acestei loca
lități, va fi scoasă de sub influenta 
excesului de umiditate o suprafață de 
1 480 ha ; va spori producția față de 
plan cu 520 tone grîu. 610 tone sfeclă

TELEGRAME ADRESATE
C. C. AL P. C. R., 

TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

de zahăr, 430 tone legume ; va crește 
numărul animalelor față de plan cu 
900 și al păsărilor cu 14 500. Cetățenii 
comunei vor vinde statului mari can
tități de cereale, animale și produse 
animaliere peste plan, vor dezvolta re
țeaua de secții prestatoare de servicii, 
vor ridica numeroase construcții de 
interes economic și social-cultural.

tn telegrama Consiliului popular al 
comunei Fierbinți-Tîrg se spune, prin
tre altele : Cetățenii comunei se anga
jează ca în 1972 cooperativa agricolă 
de producție să realizeze peste plan o 
producție globală în valoare de peste 1 
milion de lei. De asemenea, vor fi li
vrate la fondul de stat 85 tone carne, 
2 tone păsări, 20 000 1 lapte și alte 
produse realizate în gospodăriile per
sonale ale locuitorilor comunei. Prin 
muncă patriotică se vor executa di-

verse lucrări edilitar-gospodărești In 
valoare de peste 4 milioane lei.

Deputății, țăranii cooperatori, meca
nizatorii și intelectualii, se spune în 
telegrama Consiliului popular al comu
nei Gurbănești, sînt hotărîți să depă
șească sarcinile producției globale pla
nificate la cele două cooperative agri
cole de producție cu 5.5 milioane lei. 
să livreze statului peste plan 500 tone . 
grîu, 522 tone porumb, 100 tone sfeclă 
de zahăr, 72 tone carne, 250 hl lapte, 
iar locuitorii comunei vor vinde 900 
animale. 5 500 kg lînă, 480 hl lapte și 
180 000 ouă obținute în gospodăriile 
personale. De asemenea, în comună 
se vor executa lucrări edilitar-gospo
dărești, prin muncă voluntară. în va
loare de aproane 1,8 milioane lei.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, se arată în telegrama Consiliu
lui popular al comunei Afumați, de
putății s-au angajat în numele cetă
țenilor pe care îi reprezintă, și cu 
acordul deplin al acestora, ca prin de
pășirea producțiilor planificate să li
vreze statului peste plan 80 tone grîu, 
100 tone porumb, 100 tone le
gume, 20 tone floarea-soarelui. 72. 
tone carne de porc și pasăre, 
625 hl lapte, precum și alte pro
duse agroalimentare. Totodată, vor 
scoate de sub influența excesului de 
umiditate 1 750 ha teren, vor spori vo
lumul producției și prestărilor de ser
vicii către populație cu 1,4 milioane 
lei, vor executa lucrări de înfrumuse
țare și gospodărire a comunei în va
loare de 2,7 milioane lei.

Telegrame adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, prin care 
se dă glas unor angajamente asemă
nătoare, ca răspuns la Chemarea lan
sată de Consiliul popular al comunei 
Pechea. județul Galați, s-au primit și 
din partea Consiliilor populare ale co
munelor Bolentin Deal, Dragomirești- 
Vale, Moara Vlăsiei, Vidra și Călugă- 
reni din județul Ilfov.

(Agerpres)

Din fabrici si institute,

de pe șantiere și ogoare

SEMNALE
PRELUATE
Iată-ne obligați — dată fiind mulțimea ’-crisori- 

lor primite la redacție în săptămîna 'Credită — să 
revenim asupra importanței deosebite pe care o are 
RESPECTAREA OBLIGAȚIILOR ASUMATE PRIN 
CONTRACTELE ECONOMICE.

Ce poate face comuna atunci cind

această ramură importantă 
nomiei naționale. Hotărîrea 
dea organizarea, în cursul 
trului IV din anul trecut, 
ample acțiuni de analize 
bateri și de stabilire a 
corespunzătoare în centralele elec
trice, în nodurile importante ale siste
mului energetic și în stațiile de trans
formare care alimentează cu energie 
electrică platformele industriale.^ Care 
este stadiul aplicării acestor măsuri?

— Ampla acțiune de analiză și dez
bateri, pare s-a desfășurat în acest 
sector al economiei, ne spunea tov. 
ing. Anibal Baciu, directorul general 
al Centralei industriale de transport 
și distribuție a energiei electrice, a 
permis identificarea deficiențelor, a 
unora din anomaliile ce au apărut în 
activitatea noastră. Ca rezultat direct 
al spiritului analitic, de înaltă răspun
dere, în care au decurs aceste ana
lize, s-au desprins cu claritate mă
surile ce trebuie luate neîntîrziat în 
domeniul despre care discutăm.

Verificarea stării tehnice a instala
țiilor și modul în care se desfășoară 
activitatea de întreținere și reparații 
ale acestora. îmbunătățirea schemelor 
tehnologice de exploatare a instalații
lor și funcționarea normală a apara- 
tajului de protecție și automatizare, 
măsurile de prevenire a avariilor și 
creșterea operativității echipelor de 
intervenție — toate acestea ar con
stitui, în mare, problematica ridicată 
în cadrul acțiunii de analiză și dez
bateri pentru traducerea în viață a ho- 
tărîrii Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.

— Concret, ce măsuri s-au aplicat 
pînă acum pentru creșterea siguran
ței în funcționarea sistemului ener
getic național ?

— Este vorba, în principal, de îm
bunătățirea asistentei tehnice la ma
nevre și lucrări în schimburile II și 
III și în orele de „vîrf" ; de trecerea 
la o nouă formă organizatorică în 
efectuarea reparațiilor la principalele 
agregate din centrale, mergînd pe li
nia specializării ; de accelerarea rit
mului de realizare a fișelor tehnolo
gice pentru activitatea de reparații, 
astfel 
cheie

Ar 
pre 
dacă

antrenamentele si testarea personalu
lui de exploatare pe simulatoarele de

• manevră realizate în unele unități 
ale Ministerului Energiei Electrice.

Ce alte acțiuni s-au întreprins 
pînă acum, sau se vor declanșa în 
curînd în vederea îmbunătățirii pre
gătirii tehnico-profesionale a lucră
torilor din sistemul energetic națio
nal. întăririi spiritului lor de discipli
nă și răspundere în muncă ? Iată cî- 
teva notatii desorin.se din preocupări
le unor întreprinderi regionale de e- 
lectricitate sau de ansamblu, pe în
tregul sector :

0 Brașov : Specializarea șefilor de 
tură și. echipă pentru stafii electrice. 
Au terminat cursurile 80 dintre aceș
tia. iar pînă la sfîrșitul anului vor fi 
specializați 400.

0 Iași : Specializarea șefilor de 
tură și echipă pentru linii electrice 
de înaltă tensiune. Au terminat 
cursurile 80. Pînă la sfîrșitul anului 
numărul lor se va ridica la 400

o In acest an se vor organiza 
cursuri de specializare pentru 8 spe
cialități. în care vor fi cuprinși 3 500 
de muncitori și maiștri. Parte dintre 
ele au și început.

0 Pentru 20 000 de muncitori se vor 
organiza cursuri de perfecționare la 
nivelul întreprinderilor.

De mare însemnătate este întărirea, 
în continuare, a disciplinei în muncă. 
Norme și normative au existat și 
pînă acum în acest domeniu. Se sim
țea însă nevoia unui statut discipli
nar al personalului din cadrul Mi
nisterului Energiei Electrice. Hotărî- 
rea Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., de care am amintit, prevede, 
printre altele, tocmai elaborarea 
acestei CSglementări. Aflat în curs 
de avizare, noul document cuprinde, 
într-o revizuire de ansamblu, regu
lile de disciplină, ordine, răspundere 
și control, pe baza cărora trebuie 
să-și desfășoare activitatea întregul 
personal, inclusiv conducerea minis
terului. Tn acest sens, se are în ve
dere formarea unui consiliu discipli
nar la nivelul ministerului, care va 
analiza operativ abaterile deosebite 
de la disciplina muncii, luînd măsuri 
hotărî te pentru prevenirea repetării 
lor. Indiferent de sector — cercetare, 
proiectare, exploatare — toate acti
vitățile se vor canaliza către același 
unic scop : funcționarea ireproșabilă 
și în condiții de siguranță deplină a 
sistemului energetic național.

Dan CONSTANTIN

(Urmare din pag. I)

gîndește și acționează cu
Chemarea la întrecere adresată de Consiliul popular al comunei Pechea, 

către toate consiliile populare, către toți cetățenii din satele patriei, pentru 
realizarea și depășirea sarcinilor economice, edilitare și social-eulturale, a 
avut un puternic ecou în satele județului Vrancea. Colective alcătuite din de- 
putați, cadre de conducere din unitățile economice, cetățeni cu experiență 
au trecut la analizarea tuturor posibilităților materiale și umane de care 
dispun comunele, pentru a stabili concret căile de dezvoltare economico-so- 
ciale a satelor. în numeroase comune au fost convocate sesiuni extraordinare 
deschise ale consiliilor populare care au dezbătut și aprobat planurile proprii 
de măsuri stabilite ca răspunsuri la chemarea locuitorilor din Pechea.la chemarea Locuitorilor din Pechea.

chibzuință

Îngrijorat de situația creată la întreprinderea 
„Electrocentrale" din Oradea, Kinde Coloman, 
inginer șef adjunct, se referă, în scrisoarea tri

misă redacției la repetatele încercări ale conducerii 
Grupului de uzine constructoare de mașini din Re
șița de a eluda propriile-i obligații contractuale. Iată, 
succint, despre ce este vorba. Pentru extinderea cen
tralei electrice de termoficare de pe platforma in
dustrială de vest a orașului Oradea — scrie semnata
rul scrisorii — s-a contractat cu furnizorul extern 
un cazan de abur, iar cu uzinele reșițene — turbo- 
agregatul respectiv. Termenul de punere în func
țiune a expirat de mult. Cazanul de abur, primit din 
import, s-a pus în funcțiune la începutul anu
lui trecut. Turboagregatul ? N-a fost nici acum 
livrat, cu toate că termenul din contract — re- 
planificat de mai multe ori de către cele două mi
nistere (energie electrică și industria constructoare 
de mașini) — a expirat In iunie anul trecut. Ca 
urmare, personalul care se ocupă cu investițiile, Ia 
întreprinderea orădeană, a fost penalizat, la salariu, 
pentru nerealizarea planului de investiții.

Iată însă că în scrisoarea respectivă se mai face 
o precizare ; „Prin lansarea cifrelor de plan pe a- 
cest an. termenul de punere în funcțiune a celei de-a 
4-a turbine a fost replanificat. a treia oară, pen
tru anul viitor". Vasăzică: 1 — Se întîlnesc. la ace
eași macă. doi tovarăși din conducerea celor două 
ministere, se privesc în ochi, unul ridică din umeri 
și zice : „Nu pot. frățioâre. să-ți fac turbina... Hai 
să o împingem mai spre vară" „S-o împingem” — 
aprobă celălalt. Și pe urmă o trec de pe un an pe 
altul. Persoane care trebuie să respecte cu strictețe 
legea, o încalcă ! Pentru ele. contractul economic 
oferă doar cadrul legal, termenul stă pe rulmenți 
și fuge ca argintul viu. 2 — Dacă pentru livrarea 
turboagrega tulul respectiv s-au fixat trei termene, 
înseamnă că vor fi și condiții obiective pentru amî- 
narea termenului de punere în funcțiune. 3 — Dacă 
sînt condiții obiective, de ce este penalizat perso
nalul uzinei din Oradea ? 4 — Dacă cei ce au con
curat la eludarea obligațiilor contractuale ar calcula 
cît anume a pierdut economia națională prin amî- 
narea intrării în funcțiune a. turboagregatului res
pectiv, ei înșiși ar înțelege profund ce serioase im
plicații determină „jocul" de-a termenele. Ni se pare 
că așa trebuie judecată problema. Cu duhul blînde- 
ții. în materie de lege, n-ajungi departe.

ca la sfîrșitul anului să se în- 
această acțiune importantă.
fi, desigur, multe de spus des- 
aceste măsuri. Esențial este 

____ se are în vedere îmbună
tățirea pregătirii tehnico-profesiona
le a muncitorilor și tehnicienilor din 
această ramură, creșterea răspunderii 
lucrătorilor din cadrul sistemului 
energetic național.

...Grupul industrial de chimie din 
Rîmnicu Vîlcea : datorită nerespec- 
tării de către dispecerul Constantin 
Manea și șefa de tură Ioana Poenaru 
a succesiunii operațiilor, conform 
foii de manevră, la stația electrică 
nr. 2, in ziua de 29 septembrie 1971, 
s-a produs o cădere de tensiune la 
secția oxoalcooli, care a tras după 
sine o pagubă de aproape o 
sută de mii lei. Cum se vede, 
în condițiile existenței unui do
cument de lucru — foaia de 
manevră — care trebuia să fie lege 
pentru dispecer și șefa de tură, aceș
tia au nesocotit. în mod cu totul 
nejustificat, ordinea operațiilor. La 
ora actuală, astfel de inciden
te sînt excluse, întrucît nici o 
manevră nu se mai execută decît în 
prezența maistrului sau inginerului 
din stația respectivă. Asemenea mă-

cu sprijinul ce i l-au dat 
meșterii, ajutorii, firăre- 
sele, a ajuns printre cele 
mai bune țesătoare".

Ceea ce o nemulțumește 
pe Rodica Vereș este lipsa 
nemotivată a unora dintre 
tinerele ucenice. Dacă lip
sesc unii, alții trebuie să 
facă ore suplimentare, ca 
să poată fi realizate sarci
nile de plan. Se întîmplă 
uneori să auzim răspunsuri 
regretabile : nu pot sau nu 
vreau sau asta nu-mi 
place. Cînd chestiunea se 
pune în acest chip, înseam
nă că tînărul sau și-a gre
șit meseria, fiindcă nu și-a 
cunoscut prea bine vocația, 
sau educația primită a fost 
defectuoasă.

„Problema muncii de 
litate nu este înțeleasă 
la început chiar de 
— afirmă Alecu Surdu
la I.T.L. De aceea, am cău
tat să discut de la început 
cu noii angajați, să le ex
plic cum să-și organizeze 
locul de muncă. Unii au in-
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de 
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Aș fi putut scrie despre adunările care 
au avut loc la Păunești sau Ciorăști, 
Timboești. Movilița sau din multe alte 
comune puternice, cu peste 7 000 de lo
cuitori, unde își desfășoară activitatea 
cooperative agricole cu producții globale 
de peste 20 milioane lei. Cooperatorii din 
aceste unități s-au angajat să obțină pes
te plan mii de tone de cereale și stru
guri, carne, și alte produse — toate prin 
punerea în deplină valoare a posibilită
ților de care dispun, așa cum s-a cerut 
la Conferința pe țară a primarilor și se
cretarilor de partid. Gospodarii acestor 
localități au hotărît să asfalteze drumuri 
și trotuare, să construiască complexe 
meșteșugărești, băi comunale, rețele de 
alimentare cu apă și canalizare, blocuri 
de locuințe pentru salariații din sate și 
cite altele.

Am ales însă o comună cu posibilități 
medii, o comună de munte, cu mai pu
țin de 1 000 familii, tocmai pentru a sub
linia și mai bine posibilitățile mari pe 
care le au comunele noastre pentru dez
voltarea economiei.

— Chemarea comunei Pechea, explica 
Ionașc Nichitoiu, președintele consiliului 
popular, nu ne-a găsit nepregătiți, de
oarece, după conferința pe țară. în de
cursul a mai bine de două săptămîni. de
putății consiliului popular au discutat cu 
fiecare cetățean, au analizat în cadru] 
comisiilor permanente posibilitățile con
crete ale tuturor unităților economice 
și. astfel, am reușit să întocmim un 
plan unitar de dezvoltare al comunei.

In centrul preocupărilor vom situa 
problemele agriculturii — conservarea și 
apărarea fondului funciar, îmbunătăți
rea pășunilor și fînețelor, sporirea 
efectivelor de animale.

— Ce obiective aveți în vedere în 
acest domeniu ?

— Datorită zonei în care ne aflăm, 
sarcina noastră principală este de a pune 
în valoare pășunile, baza materială 
care dispunem, tradiția și experiența 
menilor, de a sprijini pe gospodari

crească un număr cît mai mare de ani
male.

Inginerul Radu Forir mi-a vorbit pe 
larg despre măsurile stabilite pentru 
dezvoltarea bazei furajere.

— Avem un program stabilit pînă la 
ultimul amănunt. Pentru stabilizarea 
versanților muntelui Topanul vom con
strui 5.7 km gărdulețe de coastă. 3 km 
banchete de piatră, 10 km terase late de 
0.75 m ; pe 183 hectare vor fi executate 
lucrări complexe de ameliorarea pășuni
lor ; pe alte 816 hectare vor fi împrăștia- '
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te chiar în această iarnă îngrășăminte 
chimice și naturale. Fînețele vor ti cu
rățite de mărăcini, bolovani și tyiușu- 
roaie. Producția de iarbă se va dubla 
și chiar tripla pe anumite suprafețe pe 
toate pășunile, vor fi captate izvoarele 
și amenajate adăpători, vor fi construite 
adăposturi din bîrne pentru timp nefa
vorabil.

— După apariția chemării ne-am rea- 
nalizat posibilitățile și ne-am propus să 
îmbunătățim programul nostru — ne 
spune primarul.

— Concret, ce îmbunătățiri i-ați adus 
planului ?

— Planul nostru era orientat unilate
ral — numai pe dezvoltarea zootehniei 
— ramură specifică comunei noastre. 
După experiența celor de la Pechea. 
ne-am propus să înființăm, pe lîngă 
consiliul popular, o cărămidărie. ateliere 
de dulgherie, dogărie și artizanat, o 
moară de apă. Pentru îmbunătățirea de
servirii populației vom construi un com
plex de deservire și un magazin sătesc. 
De asemenea, am hotărît să construim o 
școală la Paltin, alta' în satul Păvălari, 
un cămin cultural în satul Spulber.

patru ateliere-școală și laboratoare. In 
acest an vom începe lucrările de alimen
tare cu apă a satului Paltin.

— Proiectele acestea, .spunea. Ion. Ră-,. 
ducu, secretarul comitetului comunal de 
partid, au rezultat din propunerile 
făcute de oameni în adunările pe 
circumscripțiile electorale și ședințele 
pe brigăzi. Comitetul comunal de par
tid și primăria au stimulat inițiativa 
oamenilor și au reușit să unească inte
resele comune, ale tuturor, într-un 
plan concret, pentru înfăptuirea căruia 
am luat toate măsurile.

Orientarea dată de primărie prin 
planul economic i-a determinat pe ce
tățeni să participe și cu eforturi pro
prii la îndeplinirea acestuia. Multi ce
tățeni și-au propus să crească în gos
podăriile personale animale, pe care să. 
le vîndă apoi statului, pentru fondul 
central.

Despre aceste posibilități mi-au vorbit 
Ilinca Gheba, Ion Răduță, Ion Pasăre 
și numeroși alți gospodari.

— Am contractat anul acesta cu sta
tul doi porci, 40 miei și iezi. 290 kg 
brînză, 30 kg lină, ouă și păsări — 
spunea Ilinca Gheba, o femeie văduvă, 
dar un neîntrecut gospodar. Am 30 de 
oi și 40 capre pe care le cresc mai 
mult pe Valea Zăbalei. Cînd se mută 
apele pe aci, trec caprele în locurile 
fără apă. Nu-i ușor, dar cum vedeți se 
poate. Cresc și porci, și păsări așa cum 
trebuie să facă orice . gospodar. Eu 
cresc porcii cu zer, cu iarbă, cu fructe 
de pădure. Am și un petic de lucerna 
cu trifoi unde cosesc de patru ori pe 
vară.

Preocuparea Ilincăi Gheba nu este 
aici un caz izolat. Locuitorii comunei 
s-au angajat să vîndă statului în acest 
an 80 bovine adulte, 230 viței. 500 
porci, 150 ovine, 400 miei, însemnate 
cantități de lapte, lînă, brînză, ouă. 
Sigur, contribuția aceasta Ia fondul 
central de produse animaliere este 
proporțională cu puterea economică ac
tuală a comunei, cu numărul de fa
milii. nici celelalte obiective și mă
suri stabilite nu , sînt spectaculoase. 
Dar toate reprezintă voința tuturor 
gospodarilor, ilustrează clar faptul că 
consiliul popular a înțeles să-și exer
cite rolul de inițiator și conducător al 
întregii activități, să acționeze cu fer
mitate pentru deplina valorificare a 
tuturor resurselor materiale și umane 
din comună.

Excelentă, din acest punct de vedere, scrisoarea 
tovarășului Nicolae Popa, șef de secție la 
uzinele „Electroputere“-CraiOva. „De mai 

mulți ani — ne scrie el — Uzina metalurgică din 
Iași ne livrează, pentru transformatori, țeava ne
cesară Pînă în iulie anul trecut, uzina „Electro- 
put.ere" suporta remanierile pe contul său. Iată 
însă că de la data respectivă a intervenit un lucru 
inadmisibil. Au crescut considerabil remanierile la 
țeava cu profil oval S-a cerut uzinei ieșene să res
pecte întocmai clauzele contractuale ; s-a ajuns 
chiar pînă la Arbitrajul de Stat. Insă cei de Ia Iași 
au hotărît : „Dacă n-o vreți așa. nu vă mai dăm 
deloc !“. Și iată-ne în gol de producție cu transfor
matoarele. Qonsider că în joc sînt nu numai intere
sele noastre,'ci a)e întregii economii și nu este ad
mis ca asemenea probleme majore să fie soluțio
nate pornindu-se de la clauza : „Dacă-ți place — 
altul mama nu mai face".

Ne abținem, de astă dată, de la orice fel de co
mentariu. Socotim că problema a fost comentată 
cu claritate. încă cu mul* înainte de primirea 
acestui semnal, de tovarășul Neculai Agachi, minis
trul industriei metalurgice, care în interviul său 
publicat în „Scînteia" din 5 ianuarie, la remarca re
dactorului nostru : „Se apreciază că în unitățile in
dustriei metalurgice nu s-a întronat încă un spirit de 
fermă disciplină în domeniul relațiilor contractua
le". preciza : „Asemenea situații necorespunzătoare 
au fost, intr-adevăr, în anul trecut la unele unități 
ale metalurgiei... La fiecare întreprindere metalurgi
că — și cu precădere la Combinatul siderurgic Galați 
și la uzinele Centralei industriale de țevi și trefilate, 
care anul trecut au avut cel mai mare număr de 
contracte restan’e — am organizat urmărirea în
deaproape a disciplinei contractuale, lunar avînd 
loc analiza stadiului livrărilor către uzinele con
structoare de mașini... luîndu-se măsuri severe în 
cazurile de încălcare a prevederilor contractelor 
economice"

In această lumină sînt, desigur, de așteptat mă
surile ferme cuvenite în cazul semnalat pentru în
călcarea clauzelor contractelor economice.D irectorul Filaturii de in și cînepă din Fălti

ceni. ing Gh. Cozma. ne semnalează un caz 
ieșit din comun „Din pricină că întreprinde

rea Jilava (care a preluat sarcini de producție de 
la ..Tehnica nouă“-București) nu ne livrează role 
de cauciuc pentru mașinile de tors, iată-ne obligați 
să întocmim de urgență formele pentru procurarea 
lor din import, ca să nu afectăm, fabricația".

Oare directorul unei întreprinderi (și al centralei 
industriale în cauză) consideră că în asemenea 
probleme pot decide arbitrar ? Ce înseamnă „să 

cînd este vorba de interesele 
Chestiunea este cu

Spulber.
Ion NISTOR
corespondentul „Scînteii*

vrei” sau să „nu vrei"
statului, ale societății ? Chestiunea este cu atît 
mai gravă dacă ținem seama că directorul filaturii 
a ajuns cu sesizarea sa, de două ori, pînă la adjunc
tul ministrului industriei ușoare, ing. Tudor Avram. 
Și pentru ce ? Pentru niște banale role de cauciuc, 
pe care „Tehnica nouă" le fabrica în serie de sute de 
mii de bucăți !

par să nu în- 
tînără, de pildă, 
venit în secție, 

în- 
in-

pro-

țeles, alții 
teleagă. O 
de cum a 
s-a împotrivit oricăror 
demnuri. Nu-și dădea 
teresul, nu înțelegea 
cesul tehnologic, nu respec
ta protecția muncii. Cîștiga

cu Emanuel Brândușoni, 
prim secretar al Comitetu
lui municipal al U.T.C. Lu
goj. El vine de la Reșița, 
unde'a terminat școala teh-
nică și 
Uzina 
mașini.

unde a lucrat, 
constructoare 
la serviciul

la 
de 
e-

mii șase sute de uteciști din 
raza municipiului, concen
trați în industria textilă, la 
întreprinderea de industrie 
locală „Timișul", la fabrica 
de țiglă și cărămizi „Mon
dial", la filatura de mătase 
naturală, la cooperativele

profesionale
de

venții școlii 
nu creează dificultăți, 
exemplu, se integrează mai 
rapid în procesul de pro
ducție decît cei calificați 
la locul de muncă. Cu
noașterea muncii stabileș
te atitudinea diferită față

ORAȘUL FRUMOS... CA OAMENII LUI
mai bine cind era practi
cantă, iar indisciplina ei 
este dovada limpede că tî- 
năra noastră nu cunoaște 
natura raporturilor de co
laborare într-o echipă, in- 
chipuindu-și că activitatea 
productivă se poate aco
moda cu capriciile și fante
ziile sentimentale".

Tinerii caută să-mi 
monstreze că cine nu-i 
în producție nu-i bun
în viață. O deosebită satis
facție îmi dă convorbirea

de- 
bun 
nici

nergeticului șef. S-a o- 
cupat, în sectorul de pro
tecție. de relee și apara
te de măsură, sector mo
dern, în care avea misiunea 
de a verifica instalațiile. 
Cele mai frumoase amin
tiri le are Emanuel Brân
dușoni din vremea cînd ve
rifica intensitatea luminoa
să și cînd lucra la instala
ția de călire prin curenți de 
înaltă frecvență Ia motoare 
Diesel. La Lugoj, din 1967, 
se ocupă de cei peste șase

„Munca" și „Lugojana". Ia 
fabrica de calapoade, la 
școlile numeroase. Sînt 
secții direct productive 
unde lucrează numai tineri, 
și aceștia au depășiri sub
stanțiale ale sarcinilor de 
plan și angajamentelor.

„Cerințele sînt foarte 
mari — conchide primul 
secretar a] comitetului mu
nicipal. întreprinderile se 
dezvoltă mai rapid decît 
posibilitățile de formare ale 
cadrelor tehnice. Absol-

de activitatea productivă, 
în formarea personalității 
tinerilor muncitori este de 
mare însemnătate viziunea 
pe care și-au format-o. La 
Reșița, de pildă, există un 
înalt grad de responsabili
tate. tinerii sînt buni me
seriași. au o comportare 
frumoasă în societate și în 
familie. Și la noi tinerii 
sînt buni, sînt foarte buni, 
dar ne străduim ca toți să 
ajungă la un înalt grad de 
conștiință muncitorească".

Pornim spre centrul ora
șului Lugoj, cu bucuria de 
a vedea edificiile școlare 
zumzăind ca niște stupuri. 
Alătpri de elevii cursurilor 
liceale cu frecvență nor
mală, mulți tineri își com
pletează studiile la cursu
rile serale. Cam cincizeci 
la sută din tinerii liceului 
seral fac parte din colecti
vul muncitoresc al indus
triei textile. Maria Grînaru, 
filatoare. Andrei Gheor- 
ghița, absolventă a liceului 
seral (a cîștigat locul I pe 
întreprindere și a fost de
clarată cea mai bună țesă
toare Ia concursul mîinilor 
măiestre) au fost promo
vate în funcția de maistru- 
instructor, ceea ce este o 
probă evidentă a efortului 
pentru buna pregătire a 
muncitorilor.

Nimic mai tonic decît o 
întîlnire cu tinerii din Lu
goj, acest 
cultură al 
începe să 
treptat și 
industrial, menit să j 
un rol aparte în anii 
vin.

vechi centru de 
Banatului, care 

se definească 
ca un viu centru 

joace 
ce

La scrisoarea unui grup de muncitori de la 
uzina „Laromet" din Capitală (referitoare la 
neacoperirea cu comenzi ferme a producției 

curente) publicată nu de mult la această rubrică, 
Ministerul Industriei Metalurgice ne răspunde : 
„Pînă la data de 31 ianuarie a.c. uzina „Laromet" 
va fi în posesia tuturor comenzilor, spre a încheia 
campania (?) de contractare pentru semestrul I al 
anului acestuia"

Cam tîrziu, dar tot e ceva 1 Și cum 31 ianuarie 
este chiar miine. >i invităm pe tovarășii de la „La
romet". care ne-au sesizat prima oară, să ne scrie 
despre concordanța dintre vorbă și faptă.

Publicam, nu de mult, scrisoarea tov. Marin 
Ghica, în care se spunea că uzina de țevi 
„Republica” din Capitală nu și-a onorat (în 

parte) obligațiile contractuale fată de Șantierul 
naval Galați Sub semnătura directorului... (ss in
descifrabil). ministerul în cauză ne răspunde că 
lucrurile au reintrat în normal. Cu atît mai bine 1 
Altceva însă atrage atenția : intenția de a scuza 
întreprinderea furnizoare. Cităm din răspuns : „A- 
ceste greutăți (ale uzinei „Republica" — n.n.) au fost 
generate de necesiîatea unor cereri suplimen'are 
urgente, de existența unor lipsuri de materie primă 
și materiale din afară, precum si de unele defi
ciențe interne" După -um se vede. „deficiente'e 
interne" sînt pe a! treilea loc. Măsurile propuse 
în răspuns vizează însă. în primul rînd. înlătura
rea acestora. Pentru că. din cîfe se pare, aceasta 
era direcția în care trebuia să se acționeze înainte 
de toate.

Ștefan ZIDAR1ȚA

desorin.se
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Spectacol omagial 
Ion Luca Caragiale

Cu prilejul împlinirii a 120 de ani 
de la naștere. Ion Luca Caragiale 
este omagiat de două dintre teatrele 
de frunte ale țării prin punerea în 
scenă a aceleiași piese : „O scrisoa
re pierdută*'.

Simbătă seara, la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra", a fost prezentată 
nemuritoarea piesă a lui Caragiale 
în viziunea regizorului Liviu Ciulei. 
Spectacolul, de o deosebită țihută ar
tistică, a reunit pe Toma Caragiu. 
Rodica Tapalagă, Petre Gheorghiu. 
Octavian Cotescu, Ștefan Bănică 
Dem Radulescu, Aurel Cioranu și Li
viu Ciulei.

Duminică seară, Naționalul bucu- 
reștean va prezenta la sala „Come
dia" un spectacol omagial cu aceeași 
piesă. Aflată in repertoriul permanent 
al teatrului, transpunerea scenică a 
lui Sică Alexandrescu s-a bucurat de 
aprecierea publicului timp de aproa
pe un sfert de secol.

DECERNAREA DISTINCȚIILOR ACORDATE ÎN CADRUL 
CONCURSULUI

a
jj

Strălucirea mei opere
nemuritoare

Ion Luca Caragiale s-a născut în 
zorii zilei de 30 ianuarie 1852. 
Copilul a crescut în libertate, în mij
locul raiului de verdeață al păduri
lor și pe malurile rîului Cricov și 
ale pîrîiașului Racila. Clasele pri
mare le-a făcut la Ploiești, unde 
tatăl lui exercita avocatura. înainte 
de a fi numit judecător supleant. 
Primele elemente ale gramaticii și 
ale compoziției le-a primit de Ia 
vrednicul institutor ardelean Basile 
Drăgoșescu, de iaț care a luat bunele 
deprinderi ale scrisului îngrijit și în
delung meditat. A urmat și absolvit 
cu succes gimnaziul în același oraș, 
la liceul care astăzi îi poartă numele. 
După moartea tatălui său, în anul 
1870, se mută cu mama și sora lui la 
București, poate cu intenția de a face 
teatru, deoarece urmase. în anii 
precedenți, cursul de declamație și 
mimică al unchiului său, Costache 
Caragiale. După Eminescu, care pă
răsește postul de sufleur al doilea și 
copist, Caragiale îi ia locul. Teatrul a 
fost așadar climatul în care a crescut 
tînărul Iancu, înainte ca nevoite vie
ții să-l silească a face jurnalistică. în 
calitate de corector, girant responsa
bil și redactor Ia ziarele opoziționiste 
din timpul guvernării conservatoare 
a lui Lascăr Catargiu. In același 
timp debutează la Ghimpele, revistă 
antidinastică, cu cronici și arti
cole în care se afirmă de la început 
spiritul realist de observație, verva 
și umorul. în timpul războiului pen
tru independență, Caragiale scoate 
minuscula revistă umoristică Clapo
nul, iar apoi, împreună cu Fitederic 
Dșime, viitorul lexicograf, ziarul Na- 
țipnea română.” La sfîrșițul anului, 
publică o serie de articole de directi
vă asupra teatrului, în România libe
ră, oondamnînd literatura dramatică 
de împrumut și preconizînd creația o- 
riginală. Debutează în teatru ca stră
lucit traducător al dramei în versuri 
Roma învinsă, de Parodi, făcîndu-se 
prețuit de Maiorescu, care sprijină 
debutul său cu O noapte furtunoasă, 
a cărei premieră are loc pe scena 
Teatrului Național, 
1879. Piesa 
presei prin 
e scoasă de 
prezentație. 
din piesele 
bătălii teatrale. Singură, marea co
medie O scrisoare pierdută, reprezen
tată întîia oară la 13 noiembrie 1884, 
repurtează un categoric triumf, de- 
ținînd afișul Teatrului Național trei 
săptămîni. Comedia Conu Leonida fată 
cu reacțiunea se joacă pe scene parti
culare și e primită de Teatrul Na
țional eu titlu postum (1912).

Dacă prima Iui comedie înfățișa in
filtrarea politicianismului liberal în 
mijlocul negustorimii si al gărzii ci
vice, iar Conu Leonida, în acela al 
micilor pensionari, noua operă a Iui 
Caragiale lovea în miez însăși farsa 
regimului parlamentar burghez, cu 
pătimașe competiții, cu ingerințe ad
ministrative fățiișe și cu nedigerate 
principii politice. După un an, deși 
premiată de juriul Teatrului Na
țional în manuscris, comedia D-ale 
carnavalului cade, în urma unei 
cabale, condusă de criticul teatral 
D.D. Racovitză-Sfinx și susținută de 
ziarele presei 
soarta dramei 
prezentată la 
este formal 
lism. dar 
atrage retragerea piesei de pe afiș 
după trei reprezentații, deși critica, 
in frunte cu I. Gherea. tînărul, 
N. Iorga și I. Ionescu-Gion. relevase 
marea valoare literară a dramei. Ca
ragiale părăsește teatrul după acest 
eșec și abordează nuvela cu o ca
podoperă de analiză psihologică, O 
făclie de Paști, urmată de Păcat și 
de multă vreme necunoscuta poves
tire în vreme de război. Din aceeași 
vreme este și nuvela cu bogat sub
strat folcloric și fantastic La hanul 
lui Mînjoală.

în interval. Caragiale a condus, ca 
director general al teatrelor. Teatrul 
Național. în stagiunea 1888—1889, 
dar lovindu-se de o campanie ostilă 
sistematică a fost silit să demisioneze, 
fără a-și fi putut impune concepțiile 
și metodele. Prezentată spre a obține 
un premiu din partea Academie] 
Române, opera sa teatrală e respinsă 
cu 3 voturi pentru și 20 contra, în 
urma unui pătimaș rechizitoriu al 
lui Dimitrie Al. Sturdza. succesorul 
lui Ion C. Brătianu la șefia partidu
lui liberal. Teatrul lui e învinuit de 
imoralitate și lipsă de patriotism, deși
— sau mai bine zis tocmai pentru că
— lovea fără cruțare în degradarea 
vieții publice și 
nilor politici.

în 1893 scoate. 
Toni Bacalbașa, 
vistei umoristice 

ridiculizează politicianismul.

mentală. Momente (1901). în același 
an este sărbătorit 'de un gruD de 
prieteni pentru 25 de ani de ca
rieră literară, dar și pus în disponibi
litate din modesta slujbă de regis
trator la Ministerul de Finanțe ; iar 
în anul următor, Academia 
îi respinge de la premiu 
Momente.

învinsul se expatriază cu
(soția și trei copii) la Berlin, hotărît 
să renunțe la scris. Sentimentul pa
triotic este însă mai puternic decît 
îndreptățitele resentimente : răscoa
lele țărănești provoacă magistrala sa 
intervenție civică cu pamfletul 1907, 
din primăvară pînă-n toamnă.

O nouă serie de schițe la Universul 
(1909—1910), cu alte „momente" și po
vestiri. din care cităm Kir Ianulea, 
apărută la Viața Românească (1909), 
fac substanța densă 
Schițe nouă.

în 1912, la 9 iunie, : 
din viață, la Berlin.

Rolul literar al lui 
incalculabil. A creat 
noastră originală, sceneta de o con
centrare maximă, nuvela psihologică, 
pe linia realismului artistic. Prin alte 
cuvinte, opera Iui reprezintă o rară 
sinteză de observație socială și de 
perfecție artistică, cu o uimitoare e- 
conomie a expresiei. întreaga noastră 
societate din ultimul pătrar al seco
lului trecut se reflectă în schițele și 
nuvelele lui Caragiale : micii funcțio
nari. liberii profesioniști, dăscălimea. 
gazetarii, politicienii, burghezia mij
locie cu veleități de ridicare socială 
in „high-life", capitala și provincia. 
O, serie de povestiri, cu substrat:,.o-

Română 
volumul

familia

a volumului

încetează subit

Caragiale este 
dramaturgia

la 18 ianuarie 
scandalizează cercurile 
realismul ei îndrăzneț și 
pe afiș după a doua re- 
De acum înainte, fiecare 
lui va fi prilejul unei

liberate. Aceeași va fi 
țărănești Năpasta, re- 

3 februarie 1890. Piesa 
învinuită de natura- 
substratul ei social

în necinstea oame-

în colaborare 
prima serie a 
Moftul român,

cu 
re- 
în

care
presa politicianistă, spiritismul, atunci 
la modă, pe celebrul „pedagog de 
școală nouă", Marius Chicoș Rostogan. 
creează pe eroul său Mitică și acea 
capodoperă Arendașul român, unul 
din cete mai aspre rechizitorii împo
triva regimului burghezo-moșieresc.

După o nouă trecere prin presa 
cotidiană, ilustrată un moment de o 
strălucită suită de articole politice în 
Epoca (1896) și de efemera direcție a 
Epocii literare (1897). publică în Uni
versul (1899—1901) seria de sch’țe 
care vor da a doua lui operă funda-

Marea lecție 
de realism

. ...
- riental.» -scrise în timpul exilului, re-*, 

velă facultatea de reînnoire a mare
lui prozator, care a dat în Kir Ia- 

■nulea (1909) icoana societății noastre 
de la începutul secolului trecut, iar 
în schița alegorică Ion, portretul ne- 
conformistului 
imaginea sa ideală, 
versuri, a creat la noi specia literară 
a parodiei. îndreptată mai ales împo
triva "colii macedonskiene. Tineretul 
românesc de pretutindeni a recunos
cut în marele artist al cuvîntului un 
tot atît de sigur îndrumător și călăuz.

Opera lui monumentală are un 
mare destin postum, mai ales în ca
drul culturii socialiste, care-i difu
zează mesajul în lumea 
universaljzează numele, 
acelea ale lui Eminescu 
marii noștri clasici. Schițele, nuve
lele, comediile și drama lui Caragiale 
apar in ediții anuale de maxim tiraj 
și fac parte din repertoriul perma
nent al tuturor teatrelor din țară.

protestatar și însăși 
Tn proză și

întreagă și-i 
alături de 
și Creangă,

Tncă din timpul vieții lui Caragiale 
s-au aflat critici — unii de certă va
loare — care și-au pus întrebări pri
vitoare la înțelegerea de către ge
nerațiile ce vor urma a operei mare
lui scriitor. Ei porneau de la consi
derentul 
sînt. atît 
moment, 
realități 
vremii incit, odată trecute acestea, 
va deveni dificilă însăși receptarea 
operei Dar vremea a arătat că în 
actualitatea pregnantă a teatrului, a 
schițelor lui I. L. Caragiale se aflau 
și temeiurile perenității, ale eterni
tății sale. Adunînd într-o „oglindă 
rece" imaginea unei lumi, desenind 
în culorile infinite ale cuvîntului, 
cu o precizie de savant, tipuri u- 
mane, Caragiale nu a năzuit numai 
la surprinderea unor indivizi oare
care, ci la definirea prin ei a unei 
realități generale, nu numai la sur
prinderea naturii umane, ci și la defi
nirea relațiilor sociale ale unui timp, 
a normelor morale pe care se sus
țineau acestea. Tabloul social de o 
expresivitate inegalabilă pe care-1 
alcătuiește cu forța geniului are pu
terea documentului. Scrutînd cu lu
ciditate realitățile vremii sale, pri
vind cu durere nedreapta alcătuire 
(care generase și violentele imprecații 

eminesciene). Caragiale a avut tăria 
denunțării lor a satirizării lor ne
iertătoare. Epoca de la sfîrșitul vea
cului trecut, cînd idealurile patriotice 
fuseseră abandonate de burghezie în 
favoarea unui politicianism gongoric, 
a unei demagogii ridicole, cînd sub 
steagul de mult abandonat al unor 
idealuri nobile — scoase de burghe
zie* numai la anumite ocazii,, cum e- 
rau să spunem, alegerile — 6e as-< 
cundeau cele mai meschine interese, 
și-a găsit în scrisul lui Caragiale un 
coroziv și necruțător pamflet. Des- 
prinzînd din cadrele realului o lume, 
recreînd-o cu rarul har al omului de 
geniu, el a dăruit-o posterității pen
tru a se medita mereu asupra unei 
vremi pentru a-i înțelege fața de 
dincolo de eventualele documente la
pidare. Scriitor de atitudine. în în
țelesul cel mai exact al cuvîntului, 
Caragiale s-a pronunțat, prin creația 
artistică. precum și prin opiniile 
sate teoretice, pentru angajarea ope
rei față de realitate, pentru implica
rea omului de artă în viață. în desti
nele societății. „Pentru ce adică să 
se depărteze un artist, un poet, pînă 
într-atîta de patimile care mișcă 
lumea și vremea lui ?... Pentru ce să 
stea departe numai ca simplu spec
tator, olimpian la frămintarea socie
tății Iui ?.. Pentru ce, ca un zeu, 
care privește cu despreț Ia muritori, 
să nu se coboare a lua parte la ne
cazurile lor de toate zilele ?...“, scria 
marele om de litere. Iar opera sa. de

că elementele creației sale 
de specifice unui anumit 
conțin trimiteri la anume 
politice și spirituale ale

(8

la „Scrisoarea pierdută" pînă la „Mo
mente", stă mărturie consecvenței 
cu cate și-a urmat crezurile. Orășe
lul de provincie în care avatarurile 
tragi-comice generate de pierderea 
unei „scrisorele de amor", formează o 
scenă amplă pentru denunțarea ipo
criziei, demagogiei, prostiei, lașității, 
perfidiei claselor exploatatoare, a 
mascaradei alegerilor așa-zis libere, 
deci pentru denunțarea relei întoc
miri a unui întreg sistem social-po
litic ; „Noaptea furtunoasă” care-1 
va obliga pe junele Rică Venturiano 
la confesiuni pe măsura demagogiei 
ce o profesa în ziarele timpului ; ig
noranța prețioasă a Conului Leonida 
— ca să cităm doar cîteva exemple, 
cele mai cunoscute, dintr-o operă 
monumentală — întregesc imaginea 
unui autor ce s-a considerat dator 
să se afle mereu aproape de „lumea 
și vremea lui", creînd opere cu o 
declarată angajare socială. Desigur, 
prospectarea lucidă a realității este 
o condiție, dar nu singura, a reușitei 
artistice Caragiale a fost slujit în 
împlinirea marelui său crez literar 
de o exemplară stăpînire a limbii, 
de capacitatea rară de a surprinde 
esența din generoasa ofertă propusă 
de tabloul viu, contradictoriu al e- 
pocii în care a trăit. El a știut, de 
asemenea, ca nimeni altul, să caute 
și să afle în viață atitudinile și stă
rile etern umane. Nici o clipă nu ai 
senzația, citindu-1, a 
rești, confecționate.
în mișcare. Autorul 
martor la întîmplări ce s-au desfă
șurat mereu sub ochiul său atent, 
met'culos. Dar cîtă savantă punere 
în pagină, cîtă ingeniozitate în tra
tarea evenimentelor, în așa fel încît 
impresia de autentic, de firesc, de ve
rosimilitate să nu fie cu nimic com
promisă 1

Prin opera sa. Ion Luca Caragiale 
oferă o mare lecție de realism, pune 
în evidență cu inegalabilă forță vir
tuțile 
viață, 
sînt „ _________
unei funciare neîmpăcări cu „lumea 
bună" a vremii sale, dar și al unei 
adinei înțelegeri pentru oamenii de 
rînd, pentru cei mulți. Pamfletul 
„1907. din primăvară pînă în toamnă" 
sau ..Arendașul român” sînt două 
din multele dovezi în sprijinul afir
mației privind simpatia pentru clasa 
de jos.

Comemorîndu-1 pe Caragiale, co
memorăm nu doar pe unul din ma
rii noștri scriitori, ci însuși unul din 
marile triumfuri ale geniului româ
nesc. Eternitatea literaturii române 
își leagă netăgăduit numele de eter
nul Caragiale.

La sala ,,Dalles" din București s 
avut loc. simbătă la amiază, verru 
sajul expoziției retrospective a sculp
torului Romul Ladea.

Organizată de Consiliul Culturii ți 
Educației Socialiste, cu concursul U 
niunii Artiștilor Plastici și Muzeului 
de Artă din Cluj, expoziția reunește 
aproape 50 de lucrări, reprezentative 
ale operei marelui creator.

La vernisaj au participat acad. Ion 
Jalea, președinte de onoare al U.A.P 
artiști plastici, critici de artă, mu 
zeografi, un numeros public.

Personalitatea și prodigioasa acti 
vitate a sculptorului au fost evocate, 
cu acest prilej, de criticul de artă 
Mircea Ponescu, director în Consi
liul Culturii și Educației Socialiste 
și Ovidiu Maitec, vicepreședinte al 
U.A.P.

Simbătă a avut loc, în sala Dalles 
din București, festivitatea decernării 
distincțiilor acordate în cadrul con
cursului „Cele mai frumoase cărți 
ale anului", ediția 1971.

Juriul concursului a trecut în re
vistă aproape 400 de lucrări din pro
ducția editorială a anului trecut, 
din care, in urma unei riguroase se
lecții. a premiat 44 de volume, pre
cum și un număr de colecții.

Diploma specială a juriului pentru 
carte în tiraj de masă a fost atri
buită lucrării „România pe drumul 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate", vol. I—V, de 
Nicolae Ceaușescu (Editura politică).

Medalia de aur a fost acordată vo
lumelor 
Odobescu 
„Theodor Pallady" de Anatol 
drescu (Editura „Meridiane").

Medalia de argint a revenit 
rilor „Istoria românilor" de 
Giurescu și Dinu C. Giurescu , 
tura „Albatros"), „Entomologie fo
restieră" de Mircea Ene (Editura 
„Ceres"), „Opere minore" de Dante 
Alighieri (Editura „Univers"), „Le
genda funigeilor" de Șt. O. Iosif și 
D. Angliei (Editura „Ion Creangă"), 
„Elegia Pontica" de Theodor Grigo- 
riu (Editura Muzîcaiă), Dicționar teh
nic român-german (Editura Tehnică).

Cu medalia de bronz au fost dis
tinse lucrările : „Reprezentarea
structurilor constructive" de A. 
Gheorghiu și V. Dragomir (Editura 
Tehnică), „Nouăzeci de poezii — 
novănta liriche" de Lucian Blaga 
(Editura Minerva), „Pagini alese" de 
G. Apollinaire (Editura „Univers"), 
„Viteazul cavaler Bob de piper" (in 
limba germană — Editura „Krite- 
rion"), „Matisse" de Neagu Rădulescu

„Pseudocynegeticos" de Al. 
(Editura Minerva) și 

Mîn-

lucră- 
C. C. 
(Edi-

(Editura „Meridiane"), „Persepolis" 
de Ion Miclea (Editura „Meridiane"), 
precum și colecțiile „Biblioteca de 
automatică" (Editura Tehnică), „Ro
manul secolului XX" (Editura „Uni
vers") și seria „Scrieri" (Editura 
„Minerva").

Numeroase alte lucrări au fost 
distinse cu diplome.

Premii pentru ilustrații s-au a- 
cordat graficienilor : Stan Done, 
pentru ciclul de ilustrații la lucra
rea „Pseudocynegeticos" și pentru 
ilustrațiile la volumul „Moartea lui 
Ipu" de Titus Popovici ; Ion State 
pentru ciclul de ilustrații la lucra
rea „Opere minore" de Dante ; 
Adriana Mihăilascu pentru ilustra
țiile la lucrarea „Legenda funigei
lor" de Șt. O Iosif și D. Anghel ; 
Petre Vulcănescu pentru ilustrarea 
volumului „Poezii" de George 
covia.

Premii pentru tehnoredactare 
fost atribuite 
tor Mașek și

Ba-

su
Vic-tehnoredactorilor 

Gheorghe Popovici.
★

decernării distincții- 
„Cele mai frumoa- 

a marcat și în- 
național al 
manifestare

Festivitatea 
lor concursului 
se cărți ale anului" 
chiderea „Salonului 
cărții", prestigioasă 
culturală cu un larg ecou în rindul 
iubitorilor de lectură. Aproape 
20 000 de vizitatori au admirat și 
apreciat, de-a lungul unei perioade 
de 9 zile, bogăția și varietatea te
matică a producției noastre edito
riale, frumusețea grafică a volume
lor tipărite. în același timp, nume
roși cititori au avut prilejul să vină 
în contact nemijlocit cu creatorii de 
carte, să-și exprime opiniile cu pri
vire la întreaga activitate editorială* 
să formuleze propuneri menite :iâ 
ducă la continua îmbunătățire a ă- 
cestei activități.

paginii nefi- 
Totul este viu, 

pare a fi fost

acestuia, 
scrierile 

în egală

Documente vii de 
marelui Caragiale 
măsură rezultatul

cinema
0 Atunci i-ani condamnat pe toți 
la moarte : PATRIA — 10; 12.30; 
16; 13,30; 21, FLAMURA — 9: 11,15; 
13,30: 16; 18.15; 20.30.
• Aventuri in Ontario : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20,30, FESTIVAL — 8,45; 10,45;
12,45: 14.45: 16,45: 19; 21.
• Mirii anului II : SCALA — 9; 
11,15; 13,30; 16: 18,30: 21, GLORIA
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; . 20,30,
MODERN — 9; 11,15: 13,30; 16;
18,15: 20,30.
• Ultimul războinic : BUCUREȘTI
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 21.
0 Love Story : CAPITOL — 9,15; 

14; 16,15; 18,30; 20,45, FERO- 
— 8,45; 11,15; 13.30; 16; 18,30: 

EXCELSIOR - 9; 11,15;
16; 18,30; 21, MELODIA — 9; 
13.30: ‘‘ ------ "

• Duel straniu : VITAN — 15,30; 
18; 20,15.
• Marele premiu : CRINGAȘI — 
15.30: 19.
• Gara bielorusă : RAHOVA — 
15,30: 18; 20.30.
• Floarea de cactus : VIITORUL 
— 15,45: 18: 20,15.
e Pădurea de mesteceni : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.

teatre
9

0 Opera Română : Travlata — 11; 
' — premieră ;

t V
PROGRAMUL I

11.30: 
VIAR 
20.45. 
13,30: 
11.15: 
<9 Copacii 
VORIT - 
18.15: 20.30, 
13.30: 15.45:
• Decolarea : BUZEȘTI — 15.30;
18: 20.30.
• Waterloo : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 19, LIRA — 
15,30: 19.
© Abel, 
SĂRII -
A Anna 
POPULAR 
— 9: 
16; 19.
a Să cumpărăm o mașină de 
pompieri — 9—18.30 în continuare. 
Program 'ele filme documentare — 
20.15 : TIMPURI NOI.
« Mal va — 9,30: 12: 14.15. Madame 
Sans-Genc - 16.30; 18.45: 21 : CI
NEMATECA isala Union).

Neînfricatul Gyula, vara și iar
na : VICTORIA - 9: 11.15: 13.30;
16: 18 30: 20.45.
© B D. la munte si la mare : BU- 
CEGI — 10: 15.45: 18: 20.15, MIO
RIȚA -r- 9: 11.15: 13.30: 15.45; 18;
20.30. GTULESTI — 15.30: 17.45: 20. 
a Cea mai frumoasă soție : GRI- 
VITA — 9: 11.15: 13.30: 16: 18.15;
20.30. VOLGA — 9.15: 11.30: 13.45; 
16: 18,15: 20.30. TOMTS - 9: 11.15: 
13.?0: 1«.45: 18.15: 20.30.
• Livada din stepă : MOȘILOR — 
15,30: 17.45: 20.
« Trenul : FLOREASCA — 15,30; 
18: 20.30. ARTA — 10,30.
© Sorgul roșu : MUNCA — 15,30; 
18: 20.15.
• Aeroportul : PACEA — 15,45; 19. 
A Articolul 420 : FERENTARI 
10: 15,30; 19.

16: 18.30; 20,45.
mor în picioare : FA- 

9.15: 11,30; 13.45; 16:
AURORA — 9; 11,15; 

18: 20,15.

fratele tău : DRUMUL
15.30; 17.45; 20.
celor o mie de zile :

15,30; 19, CENTRAL
12.30: 16; 19,30. UNIREA —

8,15 Gimnastica pentru toți. 8,30 
Cravatele roșii 0 Agendă pionie
rească 0 Căutătorii de comori din 
satul Pîrîul Caprii, județul Neamț 
0 Copii din lumea largă 0 Nou
tăți la Editura „Ion Creangă" 0 Cu 
caricaturistul Nell Cobar ia clubul 
micilor umoriști 0 Demonstrație 
de judo 0 Tolba cu scrisori 0 
Film serial „Aii ‘și cămila" — epi
sodul „Bomba". 10,00 Viața satu
lui. 11,10 Să' înțelegem muzica. 
Ciclu de educație muzicală pre
zentat de cunoscutul dirijor Leo
nard Bernstein. Emisiunea a 
Xl-a : „Veșnicul Beethoven". 12,00 
De strajă patriei. 12.30 Emisiune 
în limba maghiară. 14,00 Sport 
16,00 Postmeridian. 18,00 Film se
rial pentru tineret : „Planeta gi- 
ganților". 18,50 Cîntece de viață 
nouă. Aspecte, de la Festivalul 
foicldriilui muzical contemporan,' ’ 
care a avut loc la sfîrșitul lumi 
decembrie la Tumu-Severin. Re
portaj de George Derlețeanu. 19,15 
Publicitate. 19.20 1001 de seri „In
dienii". 19.30 Telejurnal. 20.00 Re
portajul săptâmînii : „Bijuterii". 
Imaginea : Mihai Romașcu. Reali
zator : Nicolae Holban. 20.20 Retro
spectivă Walt Disney. Prezintă 
Ecaterina Oproiu. 21.20 Spectacol 
de divertisment : „Muzică și umor" 
tn interpretarea unui colectiv de 
actori de la Teatrul „Lucia. 
Sturdza Bulandra". 22.40 Telejur-' ' 
nai 0 Sport.

PROGRAMUL II

20.00 Reîntîlnire cu personaje în
drăgite de copii : Lolek și Bolek. 
20.30 Opera în concert : „Forța 
destinului". 21.40 Buletin de știri. 
21.45 Săptămîna culturală bucu- 
reșteană. 22.00 Noutăți științifice și 
tehnice din lumea întreagă, pre
zentate de Dumitru Cucu și An
drei Bacalu. 22.10 Film serial „In
vadatorii reluare.

Nuntă în Carpați 
Nastasîa — 19,30. 
0 Teatrul de operetă 
Marco Polo — 10,30; 
ritza — 15; 19,30. 
0 Teatrul Național 
glale" (sala Comedia) : ___ ...
Chirița — 10.30; Cui i-e frică de 
Virginia Woolf 7 — ' 
soare pierdută — 20; 
dio) : '■ 
10,30; Să nu-ți 
scară — ; 
tate — 20.
0 Teatrul de Comedie : Nicnic — 
10,30: Recital de poezie umoristică 
șl piesa Intilniri — 15,30: Dispari
ția lui Galy Gay — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
10; Leoncc și Lena — 15: Play 
Strindberg — 20: (sala din str. 
Alex. Sahia) : Spectacol de poezie 
și muzică — 10: 20: Domnișoara dc 
Bellc-Isle — 15.
0 Teatru! Mic : Pisica sălbatică — 
10,30; 19.30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 10; 
Bună seara, domnule Wilde — 
15,30: Omul care... — 19.30: (sala 
Studio) : Sus pe acoperiș în ...sac 

10,30: Gaițele ,-ts 20..
0 Teatrul, Ciulești : Freddy — 10; 
Nunta lui Figaro — 19,30.
<ț Teatrul' evreiesc de stat : Ma
tineu literar-muzical — 11: Pe 
placul tuturor — III,30.
0 Teatrul „Ton Creangă" : Snoave 
cu măști — 10; Caragiale, o soacră 
și... alții — 16.
0 Teatrul „Țăndărică" tsala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11: (sa’a din str. Acade
miei : Tigrisorul Petre — 11.
0 Studioul I.A.T.C. ,,T. L. Cara
giale" : Cînticele comice ; Trei 
crai de la răsărit — 10.30.
fe, Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Cînd revolverele 
tac — 10; Intr-un ceas bun I — 
19,30.
0 Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30: (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 11; Vox Boema 
— 19.30: (la Sala Palatului) : Și 
femeile joacă rotbal — 19.30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" • Legendă și dor — 19.30. 
0 Circul Globus : '72 Circ ’72 
10; 16: 19.30.

: Secretul Iul 
Contesa Ma-

„I. L. Cara- 
Coana

Moartea

15,30;

15,30; O scri- 
; (sala Stu- 

ultimului golan —- 
faci prăvălie cu 

Prima zi de liber-

Nicolae DRAGOSȘerban CIOCULESCU

0 precizare la isteria
almanahurilor

In istoria literaturii noas
tre. calendarele-almanah, 
ca acte de cultură, ocupă 
un loc bine determinat. De 
aceea, stabilirea datei pri
mului calendar-almanah ro
mânesc are o deosebită 
importanță pentru istoria 
culturii noastre naționale.

Pornind de la aceste pre
mise surprinde faptul că 
în unele cotidiene j:~ 
luna decembrie 1971 a 
rut o informație total 
nată, bazată probabil 
sursă sibiană. după 
„străbunicul almanahurilor 
românești" sau „cel dinții 
calendar românesc vechi" 
a fost tipărit la Sibiu, în 
anul 1795. Această informa
ție se cere neapărat recti
ficată.

Adevărul este că primul 
calendar-almanah românesc 
cunoscut este cel tipă
rit în Scheii Brașovului 
de către Petcu Șoanul. la 
1733. Acesta este mențio
nat încă din 1905 în „Bi
bliografia românească ve
che — 1508—1830" de Ioan 
Bianu și Nerva Hodoș (to
mul II. fascicola 1. p. 48. 
nr. 207).

Referindu-se la calenda
rul mai sus menționat, re
gretatul bibliograf Mircea 
Tomescu. in lucrarea „Ca
lendarele românești (1733— 
1830)“ (București. 1957) 
după o largă descriere a 
conținutului, afirma : „Im
portanța calendarului lui 
Șoanul constă în aceea că 
el marchează începutul pă
trunderii elementelor pro
gresiste in literatura noas
tră. El este prima carte cu 
caracter late, care a circu
lat intens, manuscrisele co

din 
apă- 
ero- 
pe o 
care

piate după textul imprimat 
și ajuns pînă la noi dove- 
dindu-ne că acest calendar 
a fost cunoscut tuturor ți
nuturilor locuite de ro
mâni".

într-un recent studiu a- 
flat sub tipar, prof. dr. Emil 
Micu demonstrează că acti
vitatea de tipărire a calen
darelor de către Petcu 
Șoanul a început încă din 
anul 1731 și că cel din 1733, 

existent in colecțiile Biblio
tecii Academiei Republicii 
Socialiste România, nu este 
decît o reeditare a celui 
din 1731. După moartea lui 
Petcu Șoanul. activitatea 
de tipărire ă calendarelor- 
almanah în limba română 
din Scheii Brașovului nu 
încetează definitiv, printre 
cete menționate de docu
mente 
1772, i 
fost 
Maria

Tot 
de la 
buie să menționăm că au

> fiind și unul din 
a cărui confiscare a 
ordonată de către 

i Tereza.
înaintea calendarului 
Sibiu din 1795. tre-

fost tipărite și alte 
calendare-almanah româ
nești, dintre care enume
răm citeva : calendarul-al- 
manah tipărit „în tirgul la
șului în zilele pre lumina
tului Domnu Alexandru 
Ioanu Mavrocordatu — 1785. 
August 8", calendarul ti
părit in 1794 la Viena, întoc
mit după modelul almana
hurilor occidentale în care 
este descrisă „invenciunea 
tipografiei", a prafului de 
pușcă. „Aflarea Americhii" 

Calendarul-almanah 
tipografia lui 
din Sibiu, la 
nici el primul 
la Sibiu, de

etc.
imprimat în 
Petru Barth 
1794, nu este 
apărut, chiar 
oarece exemplarul din 1911 
poartă pe copertă indicația 
„anul CXIX". Scăzînd 119 
ani de cînd apare această 
serie de calendare, din 
1911, rezultă că primul ca
lendar tipărit la Sibiu, 
menționat pînă acum, da
tează din anul 1792.

Am considerat necesare 
precizările de mai sas pen
tru a nu pătrunde în bi
bliografia noastră informa
ții și date care nu rezistă 
unei confruntări cu reali
tatea.

Prof. Cornel I. SAVU

Cu rapsozii-n șezătoare
Pe scena Casei de cul

tură a sindicatelor din 
Suceava am avut prilejul 
să particip la una dintre 
cele mai frumoase și origi
nale manifestări artistice 
din ultima vreme, succesul 
acesteia fiind 
participarea 
impresionant 
populari din 
ceava. Aici și-au dat întîl- 
nire femei și bărbați jîntre 
60 și 80 de ani.

asigurat de 
unui număr 

de rapsozi 
județul Su-

In cadrul spectacolului 
(cred că este impropriu spus 
„spectacol") „Cu rapsozii-n 
șezătoare" am avut senzația 
că mă întîlnesc cu oameni 
pe care îi cunosc de mult. 
Adevărul este că le-am cu
noscut cîntecele. 
snoavele și acum 
prilejul 
nominal 
care păstrînd aceste neste
mate le-au adus pînă în 
zilele noastre. Cred că este

de a-i 
pe acei

jocurile, 
s-a ivit 
cunoaște 
oameni.

bine ca și aici să 
semnate numele 
rapsozi populari 
seara zilei de 15 
1972 și-au deschis 
nerozitate sufletul 
a cita oară ?) dînd 
din sală — spre păstrare 
parcă — comori dintr-o 
mare comoară ce apar
ține poporului nostru și 
se numește artă populară. 
Veronica Irinescu, în vîrstă 
de 76 ani din comuna 
bore, Sava Anghelina 
comuna Bilca — 67 de 
Călina Cazac — 72 de 
din Frătăuții Vechi, și 
tele, au adus savoarea 
tecului acestor meleaguri 
atît de bogate în farmec 
și pitoresc. Izidor Andro- 
nicescu din comuna Fundu 
Moldovei, în vîrstă de 82 
de ani. vechi constructor 
de viori și interpret la 
vioară: Mihai Lăcătuș, pri
ceput constructor de tilinci 
și buciume și meșter în 
mînuirea lor. numele lui 
fiind consemnat și într-o 
enciclopedie londoneză ; 
Ilie Cazacu — 69 de ani, 
din comuna Botus încă din 
1939 a dus peste hotare, cu 
fluierul, faima cîntecului 
bucovinean : Vasile Odo- 
chian. cimpoier. în vîrstă 
de 70 de ani, din comuna 
Dîrmoca Broștenilor unde 
pe vremuri a poposit ma
rele călător și 
Calistrat Hogaș : 
nei. din comuna 
cusit vornicel și 
nuntă, și alături 
mulți alții.

într-un cuvînt. o întîl- 
nire minunată cu lumea 
spirituală a rapsozilor, că
rora le datorăm stima, ad
mirația noastră totale.

fie con- 
citorva 

care in 
ianuarie 
cu ge- 
(pentru 

celor

Ar- 
din 
ani, 
ani, 
al- 

cin-

povestitor 
Ion Cior- 

Cacica,. is- 
urător la 
de aceștia

Cînd păsările latră 
la rădăcinile ilicite

(ale poeziei!)
Exceptînd 

sentimental 
anume 
„Poemele" 
demonstrează elocvent ne
reușita autoarei de „a 
merge ca-n legendă cu tăl
pile goale pe apele" 
ziei. Ideile, cite sint, 
izbesc ca de- 
să citez un ’ 
tornicire"), 
sionînd prin 
mai toată 
Versurile, de o monotonie 
exemplară nu se pot învă
lui în faldurile poeziei. To
tul se poate reduce mai 
degrabă Ia un discurs crip
tic și confuz din care 
transpare rar cite o propo
ziție clară, irizările unui 
vers reușit. Efectele sint 
de cele mai multe ori de
rutante : „Minciunile caută 
o arcă / potrivită pentru 
dihănii mici... / de aceea / 
nu-mi șopti „totdeauna" / 
— deși acum navigam pe 
trotuar șovăind / parcă 
printre sfori și catarge / și 
pînze-ncilcite" sau „Suflă 
un vînt de amintire — de 
cerc — și răscolește plan
tații de acvarii". Versul 
este scindat între o tristețe 
minoră, nesublimată artis
ticește, și o 
de curioase 
cuvinte care 
„Fiecare pas 
o cumpănă / 
țuire pe veci ' și 
de pomină... / F 
picioarele mele / puteam 
doar într-o astfel de creș
tere — mai intîi cit copa-

un mic fior 
specific unei 

lirici feminine, 
Ovidiei Babu

poe- 
„se 

:-o grindă"-(ca 
vers din „Sta- 
cartea irnpre- 
platitudine pe 
întinderea ei.

serie întreagă 
alăturări de 
contrariază : 

/ mișcă astfel 
între o inlăn- 

și un înec 
Să fug de

cui / cu o inimă mai liniș
tită — de plantă / cu mij
locul opintindu-1 apoi din 
tării în tării / ca un lujer 
gigantic".

Alteori această „fugă de 
propriile picioare" (1 ?) se 
metamorfozează și...: „Dru
mul pe care mergea s-a 
sculat (!) în picioare / și 
iată-1 acum, mai departe 
se duce cîntînd. dar pe o 
gură de 
deasupra 
iește pe 
ta din i 
Abia 
creangă-n 
du-se"

cer... / Așezată 
poienii șiro- 

capu-mi năpas- 
mii de izvoare. / 

petrecîndu-1, din 
creangă aninîn- 

ș.a.m.d. Ne pierdem

într-o adevărată beție 
cuvinte, aruncate fără frîu 
peste pagini. Poezia se scu
fundă și dispare intr-un hă
țiș inextricabil de liane ver
bale: „Oh! nu alungați de la 
voi aceste păsări pe 
intr-atst 
prind să 
fără folos 
se așeze 
dezmărginitele-mi laturi / / 
Ingă<luiți-mi ! / zadarnic aș 
încerca să-mi acopăr, îm- 
brobodindu-le / aceste ră
dăcini ilicite, jeluitoare /
— In dîrele oarbe de țipăt 
pe care le las în cădere / 
e una ec-o mie de vaiete 
zămislește / după un bul
găre — oricît de biet — de 
țarină prielnică / în 
mă împlînt — pentru
— din nou dreaptă...". Sub 
această avalanșă, puține 
fragmente mai realizate și 
cu mai mult sens. Prea pu
țin pentru o carte ce se 
vrea de poezie.

Dorin ROMAN

care 
Ie tulbur, / că 
latre / încercind 
în cădere / să mi 
pe vreuna din

care 
voi

spectacol de cinema?
Există diferite definiții 

ale spectacolului cinemato
grafic — ca act de cultură, 
ca instrument de educație 
etc. Nici una dintre ele 
nu se potrivește însă rea
lităților pe care Ie poți în- 
tilni la unele dintre cine
matografele noastre. De 
pildă. la cinematograful 
„București", unde am fost 
joi seara pentru a vedea 
un film în premieră. Acest 
cinematograf m-a întîmpi- 
nat inospitalier încă de la 
intrare. Accesul spre pri
mul hol (unde se găsește si 
casa de bilete) se face prin-

tr-o singură ușă deschisă — 
ceea ce determină o peni
bilă busculadă, aglomerare 
în fața 
frecușuri 
care vor 
care vor 
lași spațiu 
pătruns în micul hol (plin, 
joi seara, cu fel de fel de 
oameni, unii in căutare de 
bilete. alții „staționind" 
aparent fără nici o treabă, 
ca într-o stație de tramvai), 
te strecori anevoie spre in
trarea unde se face contro
lul biletelor. Aici este des
chisă. evident, tot o singură

cinematografului, 
intre oamenii 

să intre și cei 
să iasă prin ace- 

ingust. O dată

ușă — și din nou înghe
suială. nervi, ș.a.m.d. Plus 
o controloare de bilete care 
(joi seara, cel puțin) con
tribuie substanțial la va
carmul general, apostrofîn- 
du-i pe unii spectatori — 
sub privirea senină a di
rectorului sălii de cinema, 
foarte impasibil față de a- 
ceste derogări de la condi
țiile elementare de civili
zație. Intrat în sfîfșiț în 
sală, iritat de „meciul de 
rugbi" de la intrare, un 
nou prilej de enervare : 
năvala zgomotoasă la bal
con — după începerea fil
mului ! — a unui numeros 
grup de întîrziați — gălă
gioși. chiuind „ca pieile 
roșii". Cele spuse pînă 
aici au în vedere dezinte
resul conducerii acestui ci
nematograf față de public. 
Dar mai este încă ceva. 
Spectacolul însuși m-a in
dispus. deși filmul era bun, 
din pricina copiei prezen
tate — o copie in culori 
imposibile, violente, urîte, 
foarte îndepărtate de rea
litate. Ca să nu mai vor
besc despre momentul de 
ilaritate oferit „in compen
sație" de un film-reclamă 
care anunța că pe ecranele 
noastre va avea loc în cu- 
rind premiera unui nou 
film românesc care, de 
fapt... rulează de acum o 
săptămină !

S-ar putea ca toate a- 
cestea să pară a avea un 
interes secundar. Probabil 
că așa consideră și factorii 
direct implicați. E 
însă despre civilizația 
cultura spectacolului 
cinematograf și. 
instanță, despre 
față de publicul 
populare dintre 
coate că și acestea sînt con
siderate ca „aspecte secun
dare" în optica factorilor 
respectivi ?

Const. TEODORU

vorba 
și 

de 
în ultimă 

respectul 
celei mai 
arte. Or.

I

I
Eugen GAL
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IPrimire la Consiliul Central 
al U. G. S. R.

Sîmbătă dimineața, tovarășul Vir
gil Trofin, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, a primit dele
gația Sindicatului național al învă
țătorilor din Franța (S.N.I.), condusă 
de Andre Ouliac, secretar genera) al 
sindicatului, care, la invitația Co-

mitetului Uniunii sindicatelor din in
stituțiile de învățămint, cultură și 
știință, a făcut o vizită în România. 
Cu acest prilej a avut loc o convor 
bire care s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială, prietenească.

(Agerpres)

Cooperativele agricole de produc
ție din comuna Sînpetru — județul 
Brașov și Tg. Secuiesc — județul Co- 
vasna — care au fost distinse recent 
cu „Ordinul Muncii" clasa I, pentru 
recoltele mari de cartofi realizate în 
1971, âu adresat' telegrame Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se exprimă cele 
mai călduroase mulțumiri și se arată 
că înaltele distincții constituie un 
puternic stimulent pentru dezvolta
rea în continuare a acestor unități.

Țăranii cooperatori, tehnicienii, in
ginerii și mecanizatorii, români și 
germani — se spune în telegrama 
Comitetului de partid din comuna 
Sînpetru — muncind înfrățiți, rapor
tează că rezultatele pe anul 1971 au 
fost rodnice, mulțî indicatori fiind 
depășiți. Răspunzînd Chemării adre
sate de C.A.P. Hărman tuturor coo
perativelor din Țara Bîrsei, ne an
gajăm să păstrăm cu cinste distinc
ția primită, depășind producția pla- 
nrf/qată' la grîu cu 100 kg la ha, la 
cartofi — cu 500 kg la ha. la sfecla de 
zahăr — cu 2 000 kg la ha. Din pro
ducțiile sporite pe care ne propunem 
să le realizăm, vom livra la fondul 
de stat peste plan 120 tone cartofi, 
întreaga cantitate de grîu și orzoaica

obținută peste plan și 100 tone le
gume.

Vă asigurăm tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se spune în telegramă 
— că nu vom precupeți nici un efort 
pentru realizarea angajamentelor 
luate în acest an, așa înțelegînd noi 
să răsplătim cinstea și onoarea pe 
care ne-a făcut-o partidul și statul 
de a ne acorda „Ordinul Muncii" 
clasa I.

Conferirea „Ordinului Muncii" 
clasa I, se arată în telegrama Co
mitetului de partid și țăranilor coo
peratori din Tg. Secuiesc, constituie 
un stimulent ca în viitor să ne per
fecționăm și mai mult munca în ve
derea obținerii unor producții și mai 
mari, realizînd și depășind toți indi
catorii din planul de producție. Ast
fel, vom livra la fondul de stat cu 
2 000 kg mai mulțî cartofi de pe fie
care din cele 310 ha față de anul 
trecut.

Vă asigurăm, tovarășe secretar ge
neral, că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a spori contribuția noas
tră la aprovizionarea populației, par- 
ticipînd astfel la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
scumpa noastră patrie — Republica 
Socialistă România.

(Agerpres)

Februarie va fi o lună călduroasă?

Primire la Consiliul de Miniștri SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Ion Pățan, a primit sîmbă
tă la amiază pe Ivan Nedev, minis
trul comerțului exterior al R. P. Bul
garia, care face o vizită în țara 
noastră.

La primire au luat parte Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, precum și Spas Gospodov, am-

basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

în cursul întrevederii, care- s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost abordate pro
bleme privind dezvoltarea în conti
nuare a schimburilor comerciale din
tre cele două țări.

(Agerpres)

SEMNAREA UNUI PROTOCOL ECONOMIC 
ÎNTRE ROMÂNIA SI BULGARIA

■

CUPLAJUL DE HOCHEI DEN CAPITALĂ
Aseară, la patinoarul acoperit „23 

August" din Capitală, selecționatele 
noastre de seniori și juniori au sus
ținut meciuri amicale de verificare 
înaintea campionatelor mondiale, 
respectiv europene. în deschidere, 
juniorii români au întrecut cu scorul 
de 7—4 (2—0, 2—2, 3—2) pe juniorii 
bulgari, după un joc în care superio
ritatea lor a fost evidentă.

Selecționata de seniori a avut de 
susținut o partidă foarte dificilă, în

compania campioanei europene de ju
niori, reprezentativa U.R.S.S. Ho- 
cheiștii oaspeți au demonstrat — în 
ciuda tinereții lor — calități remar
cabile, furnizind faze spectaculoase, 
aplaudate de numerosul public pre
zent în tribune. Din păcate, hocheiștii 
noștri s-au comportat slab, pierzind 
la un scor sever : 10—1 (4—1, 4—0, 
2—0).

Astăzi după-amiază, de Ia ora 16,30, 
pe același patinoar, vor avea loc 
partidele revanșă.

FAPTUL
DIVERS
Se fierbe 
motorina ?

Potrivit prognozei Institutului de 
Meteorologie și Hidrologie, în cursul 
lunii februarie vremea va fi mai 
caldă decît in mod obișnuit. Oscila
țiile termice vor fi mai pronunțate 
în a doua jumătate a lunii, în special 
între 19 și 23, cînd pătrunderile de aer 
rece vor fi mai accentuate.

Precipitațiile care vor cădea în a- 
ceastă perioadă, îndeosebi sub formă

Intrarea la timp
în funcțiune

(Urmare din pag. I)

de ploaie și burniță, vor fi cantitativ 
moderate, totalul lor variind in zo
nele agricole îptre 
valori mai ridicate 
nord-est a țării.

în februarie vor 
cu cer noros și cu 
dimineața și seara, 
depunere de chiciură.

Caracteristic pentru această lună 
este și faptul că temperaturile mi
nime în aer nu vor coborî sub mi
nus 12 grade în zonele agricole, iar 
maximele diurne vor oscila frecvent 
între 0 grade și plus 10 grade, cele 
mai ridicate valori înregistrîndu-se 
în sudul și vestul țării.

în sol, la adîncimea nodului 
înfrățire a griului de toamnă — a- 
proximativ 3 cm — temperaturile nu 
vor coborî sub minus 4—6 grade, 
ceea ce înseamnă că plantele nu vor 
fi afectate de ger.

25 și 45 mm, cu 
în jumătatea de

predomina zilele 
cețuri frecvente 
iar pe alocuri cu

de

Sîmbătă a fost semnat la Bucu
rești un Protocol între delegațiile 
ministerelor de comerț exterior din 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria, cu 
privire la probleme legate de dez
voltarea schimbului de mărfuri din
tre cele două țări pe anul 1972. pre
cum și la construirea unei conducte 
pe teritoriul românesc, pentru tran
zitul de gaze naturale din Uniunea 
Sovietică în R.P. Bulgaria.

Din partea română documentul a 
fost semnat de Cornel Burtică, 
nistrul comerțului exterior, iar 
partea bulgară de Ivan Nedev. 
nistrul comerțului exterior.

La semnare au fost prezenți 
prezentanți ai conducerii unor

mi- 
din 
mi

re- 
mi-

nistere economice, precum și 
Gospodov, Ambasadorul R.P. 
gafia la București.

Exprimîndu-și satisfacția 
tru încheierea acestui document, cei 
doi miniștri au relevat atmosfera de 
deplină înțelegere reciprocă, spiri
tul prietenesc, tovărășesc, în care 
s-au desfășurat tratativele asupra 
unor probleme ce deschid perspec
tive tot mai mari lărgirii colaborării 
reciproce, contribuind la adîncirea 
prieteniei frățești dintre țările și 
popoarele noastre.

Seara, ministrul comerțului exte
rior al R.P. Bulgaria, Ivan Nedev, 
a părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

Sffl®ES^3Sffinaa3®5®î9Hl

Spas 
Bul-

pen-

(Agerpres)

Handbal feminin

ASEARĂ, LA CLUJ : U. TIMIȘOARA A CÎȘTIGAT DERBIUL
In sala sporturilor din Cluj a con

tinuat ieri ultimul turneu din cadrul 
campionatului național feminin de 
handbal. în meciul derbi, echipa 
Universitatea Timișoara a învins cu 
scorul de 16—12 (8—8) pe Universita
tea București și conduce în clasament, 
avînd 26 de puncte. Echipa I.E.F.S. 
nu a putut învinge pe Universitatea 
Cluj, cu care a terminat la egalitate :

(15—15). De remarcat că 
bucureșteană Băicoianu a 
din cele 15 puncte. Alte 
Textila Buhuși — Rapid 
14—11, Rulmentul Brașov— Mureșul 
Tg. Mureș 15—11, Voința Odorhei— 
Confecția București 9—7.

Astăzi au loc ultimele jocuri, din 
care remarcăm partida Universitatea 
Timișoara— LE. F.S.

RINDURI

jucătoarea 
marcat 11 
rezultate : 
București

într-una din diminețile tre
cute, Mihai Alexe, tractorist la 
ferma Ghirdoveni, din cadrul 
I.A.S. Caragiale (Prahova), și-a 
propus să încălzească niște 
motorină. A pus o găleată plină 
pe soba din atelierul 
rații și a ieșit afară 
treburi. Cînd a intrat 
găleata cu motorină 
prinsă de flăcări. A

Sîmbătă Ia amiază, la Casa de cul
tură a I.R.R.C.S. din Ca'pitală, a avut 
loc ședința plenară a Comisiei națio
nale a Republicii Socialiste România 
pentru UNESCO, la care s-a analizat 
activitatea sa în 1971 și a fost dez
bătut planul de acțiuni pe anul în 
curs. Cu acest prilej, s-a subliniat 
participarea activă și contribuția de
legațiilor noastre la diferite manifes
tări organizate de UNESCO, îndeo
sebi în domeniul cooperării culturale 
și științifice pe plan european. în 
cadrul dezbaterilor, o atenție deose
bită a fost acordată inițiativelor- ro
mânești, printre care cele privind ti
neretul, problemele și nevoile sale și 
participarea sa la dezvoltarea socia
lă, precum și prezența specialiștilor 
noștri la cursuri de perfecționare din 
diverse domenii.

S-au dezbătut apoi 
principale ale activității 
ționale, care decurg 
UNESCO pe acest
probleme legate de participarea țării 
noastre la reuniuni internaționale de 
specialitate și 
nești la diferite 
tei organizații.

an,

obiectivele 
comisiei na- 
din agenda 

precum și

contribuțiile româ- 
programe ale aces-

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliti 
Mănescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al R. P. Chineze,

Ci Pîn-fei, în legătură cu telegrama 
de felicitare transmisă cu ocazia nu
mirii acestuia în actuala funcție.

★
Colectivul Teatrului național din 

Craiova a prezentat, sîmbătă seara, 
în premieră pe țară, piesa „Pîine a- 
rnară" de dramaturgul belgian Claude 
Spaak

TENIS. — Turneul internațional de 
tenis de la Omaha (Nebraska) a con
tinuat cu desfășurarea primelor par
tide, din cadrul sferturilor de finală. 
Ion Țiriac l-a învins pe spaniolul 
Andres Gimeno cu 3—6, 6—3. 6—4.

RUGBI. — Peste 35 000 de specta
tori au urmărit ieri pe stadionul 
„Colombes" din Paris întîlnirea in
ternațională de rugbi dintre echipele

Franței și Irlandei, contînd pentru 
„Turneul celor 5 națiuni". Rugbiștii 
irlandezi au terminat învingători cu 
scorul de 14—9 (11—3).

FOTBAL. — Ieri, în campionatul 
englez de fotbal, echipa Tottenham 
Hotspur, care va juca cu U. T, Arad, 
în sferturile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A.". a întilnit pe teren propriu 
echipa Leeds United. ' Tottenham a 
obținut victoria cu scorul de I—0.

LISTA
A

CiȘTIGURI C. E. C
TRIMESTRUL IV 1971

AUTOTURISME

de repa- 
după alte 
din nou, 

era cu- 
r____  luat-o de
pe sobă pentru a o scoate afară. 
N-a reușit însă decît s-o verse 
pe jos și să întindă și mai mult 
focul. Datorită intervenției ra
pide a muncitorilor fermei și a 
formației de pompieri din ca
drul întreprinderii Mecanice 
Mija, incendiul a fost localizat 
și lichidat. Tractoristul impru
dent s-a ales însă cu arsuri pu
ternice și a fost internat la spi
tal. Cam dureroasă „experiență" 
pentru a învăța că motorina 
nu se fierbe.

Descărcări 
electrice

de mașini — între care Uzina de 
utilaj chimic din Ploiești, „Grivița 
Roșie" și „Vulcan" din Capitală, 
„Independența" din Sibiu — ca cerința 
de a accelera w livrarea—utilajelor 
tehnologice necesare șantierelor u- 
nor capacități și obiective produc
tive, afectate la ora actuală de ab
sența acestora. Ele trebuie să ducă 
o adevărată „luptă cu timpul", orice 
cîștig în acest sens, chiar și de nu
mai cîteva. săptămîni sau zile, fiind 
de un real folos pentru economia 
națională. Un exemplu, mai concret, 
din multe altele. Intrarea în produc
ție la termen a instalației de anhi
dridă ftalică din cadrul Grupului in
dustrial de petrochimie din Ploiești 
depinde în proporție covîrșitoare de 
recuperarea restanțelor la utilajele 
ce trebuiau livrate anul trecut — 
circa 200 tone de utilaje tehnologice, 
între care un reactor, șase răcitoare 
circulare și altele — de la Uzina de 
utilaj chimic de la Ploiești, și de 
onorarea datelor de livrare din con
tractele pentru primul trimestru al 
acestui an de către această uzină și 
de „Vulcan" din București. Tot 
titularii de investiții sint, la rîndnl 
lor, datori să definitiveze, pînă în 
cele mai mici amănunte, cit mai re
pede contractarea unor importante 
cantități de utilaje tehnologice ne
cesare în cursul acestui trimestru. 
Cit de eronată este concepția acelor 
titulari și beneficiari de investiții 
oare ignorează consecințele econo- 
'mice și financiare ale unor astfel 
de situații o demonstrează întîrzie- 
rile consemnate la punerea in 
funcțiune a unor obiective și capa
cități de producție planificate pen
tru anul trecut. Din cauza lor. pro
ducția nercalizată s-a ridicat la sume 
importante, iar economia națională 

• n-a putut beneficia, în timp util, de 
produsele și acumulările bănești 
scontate.

Nu intîmplător, in acest trimestru, 
este imperios necesar să se asigure 
punerea în funcțiune a acelor obiec
tive și capacități de producție care, 
la sfîrșitul anului trecut, nu au în
trunit toate condițiile tehnice ne
cesari; pentru „debutul" lor produc
tiv. Dacă circa 30 dintre ele se află 
in prezent in toiul probelor tehnolo
gice, data dării lor în exploatare 
conturîndu-se cu certitudine pentru 
zilele și săptămînile următoare, în 
alte cazuri, insă, asigurarea premise
lor tehnice și materiale propice înce
perii activității productive continuă 
să rămină o chestiune de durată. 
Aceleași deficiențe obișnuite, cum ar 
fi organizarea necorespunzătoare a 
lucrărilor de construcții-montaj — ca 
în cazul unor capacități aparținînd 
Combinatului siderurgic Galați — sau 
lipsa unor utilaje tehnologice de pri
mă necesitate trenează și acum în
cheierea definitivă a activității a- 
cestor șantiere de investiții. Mai grav 
este faptul că anumite restanțe da; 
tează chiar din 1970 — unele capacități 
la Fabrica de osii și boghiuri din 
Balș, dezvoltarea uzinei „Laromety 
din București deținînd o neplăcută 
performanță in acest sens. Fiecare zi, 
fiecare săptămină de întirziere în
seamnă produse nefabricate, produse 
de care insă c.-------— ---
nevoie.

Amploarea planului de 
din acest an nu îngăduie nici 
moment'de relaxare pe șantiere, nici 
o clipă de slăbire a ritmului de lucru, 
nici o încălcare a termenelor de pu
nere în funcțiune. Neajunsurile , și 
cauzele lor sint cunoscute pe fiecare 
șantier in parte. Rămine ca factorii 
de răspundere — beneficiari și titu
lari de investiții, forurile de resort 
ale constructorilor și monțorilor — 
să intervină imediat, cu măsuri ho
tărîte. eficiente, pentru a preveni 
amplificarea consecințelor negative 
semnalate, pentru a determina rapid 
revirimentul așteptat, pentru respec
tarea și chiar devansarea fiecărui ter
men de punere în funcțiune la obiec
tivele și capacitățile care trebuie să 
dea producție în acest trimestru.

economia națională are

investiții
un

LISTA DE CÎȘTIGURI IN EXCURSII
LA DEPUNERILE PE LIBRETELE DE ECONOMII PENTRU TURISM 

TRAGEREA LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL IV 1971

Nr. 
crt.

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Specificarea Nr. libretului
ctstlgurilor în excursii cîștigător

I — Excursii organizate

— Excursie la Paris 461-208-792 
435-177-44 
422-123-10 
431-111-38 
460-1-957 
410-235-14

»• ” 461-208-889

— Excursie în Italia 459-1-2026 
415-1-871 
410-113-21»» 431-106-680
461-208-748
441-201-309

— Excursie in U.R.S.S. 411-212-6
450-208-4
461-208-503 
403-619-35 
441-1-45 
436-1-129
459- 205-304
460- 1-1084 
460-1-1017 
44-1-212-77

,, 434-103-617
415-1-574

I) - Excursii individuale

— Excursie individuală 409-202-60
461-205-372
463-1-36 
453-1-16 
459-1-362
461- 208-277 
431-106-471
462- 207-241 
403-1-201 
459-1-1331 
402-108-56 
409-1-92
410-l-i:i9 
416-1-73 
424-1-142
422-201-24
436-202-9 
443-1-166
452-1-532
431-103-738
461-208-268

..
462- 1-18
463- 1-153 
459-1-1207
438-103-375 
460-208-125 
428-203-7

TOTAL 52 CÎȘTIGURI IN VALOARE DE LEI

VALOAREA CIȘTIGULUI 
<în lei)

parțială totală

10 000
1

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000 70 000

9 500
9 500
9 500
9 500
9 500
9 500 57 000

6 000
6 000
6 000
6 00O
6 000
6 000
6 000
6 0U0
6 000
6 000
6 000
6 000 72 000

6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
6 ono 162 000

361 OOO

Titularii libretelor de economii 
pentru turism ieșite cîștigătoa're an 
obligația să se prezinte în termen de 
cel mult 3i> zile de la data tragerii 
la sorți la filiala C.E.C. înscrisă în 
libret, pentru a întocmi formele ne
cesare efectuării excursiei organiza
te Cîștigătorii excursiilor.individuale 
se vor putea prezenta la filiala C.E.C. 
și după expirarea celor 30 zile de la 
data tragerii la sorți, însă valuta 
pentru excursie o primește numai 
dacă efectuează excursia cîștigată in 
termen de un an de La data tragerii 
la sorți

Trecerea de la o excursie organi
zată la o altă excursie organizată sau 
la o excursie individuală, precum și 
trecerea de la o excursie individuală 
la o excursie organizată se poate fare 
numai cu acordul prealabil al Casei 
de Economii, și Consemnațiuni.

Cîștigătorii de excursii individuale 
care solicită excursii organizate au 
obligația să se prezinte în termen de 
30 zile de la data tragerii, la sorți 
la filiala C.E.C înscrisă în libret, 
suportînd eventualele diferențe din
tre costul excursiei cîșțigate și cel al 
excursiei pe care o solicită.

Atît la excursiile organizate, cît și 
la excursiile individuale. în locul ti
tularului libretului ieșit ciștigător 
poate beneficia de excursie soțul, 
soția sau unul dintre copiii minori ai 
acestuia, iar în cazul titularului mi
nor, unul dintre părinți

La o tragere la sorți, un libret de 
economii pentru turism poate obține 
numai un singur cîștig.

într-o perioadă de un an. fiecare 
titular de libret poate beneficia de 
o singură excursie ; celelalte ciștiguri 
obținute se achită în numerar

Cîștigătorii de excursii organizate 
care nu se ntâ în termen de 
3(1 de zile i data tragerii la
sorți la filiala C E.C înscrisă în li
bret și cîștigătorii de excursii indivi
duale care nu efectuează excursia 
cîștigată în termen de un an de la 
data tragerii la sorți sau nu au ob
ținut în acest termen viza de ple
care în străinătate de la organele de 
resort, primesc 
rar.

în valoarea 
prinsă și suma 
tind contribuția

cîștigurile în nume-

cîștigurilor este co
de 3 000 lei reprezen- 
ciștigătorilor.

ji.

£

8

Nr. Numărul
crt. libretului

Cite un autoturism
DACIA-1 300 în valoare

de 70 000 lei

1. 701—1—6955
2. 702—1—6359
3. 702—1—32441
4. 701—533—67
5. 
d.

735—1—11388
703—1—7021

7. 703—809—4423
8. 706—102—3470
9. 732—1—28664

10. 705—1—7804
11. 709—1—22838
12. 709-1-46819
13. 709—202—1580
14. ' 724—102—2622
15. 721—1—2620 —
16. 708—209—3996
17. 709—619—75
18. 710—113—3154
19. 715—1—7244
20. 715—1—49530
21. 715—1—67401
22.
23*

718—1—4002
754—203—3425

24. 716—1—17552
25. 716—1—35985
26. 742—1—4876
27. 748—1—8305
28. 717—1—22847
29. 717—216—2311
30. 724—1—9004
31. 749—215—97
32. 719—1—9857
33. 715—714—451
34. 717—150—163
35. 727—1—24852
36. 748—209—317
37. 741-201-13945
38. 756—1—6873
39. 750—1—12598
40. 750—211—9200
41. 734—1—15027
42. 702—613—32
43. 736—208—3511
44. 736—1—27443
45. 735—1—44804
46. 736-279-2833
47. 741—1—7553
48. 758—1—3813
49. 723—102—4826
50. 743—1—25480
51. 743—1—45052
52. 743—209—1661
53. 747—1—3211
54. 755—201—2188
55. 752—1—11661
56. 752—201—947
57. 704-1-3902
58. 739—206—160
59 731—103—10999
60 731—106—19043
61. 761—205—4028
62. 761—208—16614
63. 762—207—207
64. 766—1—21745
65. 762—1—22075
65. 762—201—17031
67. 734—103—22226
68. 763—1—11033
69. 764—1—12965
70. 764—208—8445
71. 759—1—56891
72. 759—1—86755
73 759-1—104428
74. 759—1—117163
75. 738—103—17445
76. 760—1—29858
77. 760—206—8466
78. 760—208—5825
79. b 760—202—9780
80. 711—215—254

Cite un autoturism
DACIA -1 100 in valoare

de 55 000 lei

81. 706—28—246
82. 702—1—15095
83. 702—1—35257
84. 713—1—2357
85. 735—1—15645
86. 703—1—11941
87. 703—822—94
88. 732—1—5508
89. 732—1—31363
90. 718—201—110
91. 709—1—29300
92. 709—1—49610
93. 709—209—136
94. 724—104—7240
95. 745—202—442
96. 713-230—51

Numărul 
libretului

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului

Ci.știgătorilor care nu se prezintă la 
filialele C.E.C. în termen de 30 zile 
de la data tragerii li se vor plăti cîș
tigurile in numerar (valoarea auto
turismului mai puțin contribuția de 
5 000 lei)

Fiecare titular de libret poate be
neficia într-o perioadă de un an de

722— 130—169
710— 113—7729 
715—1—22224 
715—1—53929
715— 1—70133
718— 205—1345
711— 102—5395
716- 7-1—22920
716— 204—302 
724—601—1519 
743—204—1185
717— 1—26517
717— 265—50 
724—1—12193 
750—213—217
719— 1—12637
719— 203—6452 
727—1—6096

' 727-1—27569
763—203—1488 
741—212—4615 
754—205—1576 
750—1—18752 
706—201—1503 
734—260—586
746— 1—2979 
736—267—348 
736—1—32146 
733—1—47119 
719—725—1.19 
741—1—11685
723— 620—39 
723—103—5413 
743—1—30497 
743—1—47653 
743—209—5774
747— 1—7873 
723—1—1657

752—1—19514
752— 202—3293 
704—205—317
720— 130—118 
731—103—17949
731- 106—23753 
761—205—15261
761— 208—22748
762— 207—10375 
766—1—24524 
762—1—25394
762— 210—3999 
73'4—103—26833
753— 1—14154 
764—1—15845 
759—1—6463 
759-1—64792 
759—1—91200 
759—1—107433 
759—205—6940
759— 207—1969
760— 1—34470 
760—206—13782 
760—209—3432 
760—202—13093 
716—203—4272
718— 615-323 
702—1—17155
702— 1—35969 
713—1—3626
735— 1—16727
703— 1—13093 
703—203—2018
732— 1—9635 
732—1—32080

, 707—1—1134 ' 
709—1—31186 
709—1—50379 
709—211—783 
724—104—9151
708— 1—709
709— 510—98 
728—201—1830
710— 118—92 
715—1—25382 
715—1—55372
715— 1—70837
718— 205—2250
711— 102—6545
716— 1—24121
716— 209—1147 
724-627-86 
748—261—144
717— 1—27554 
713—101—1666 
724—1—12881 
724—223—429
719— 217—693 
719—203—7475 
727—1—8769 
727—1—28288
763— 210—285 
741—212—5497 
754—270—48 
750—1—20184 
706—201—2614 
740—1—154 
746—1—4247
736— 269—1088 
736—1—33311

736—201—424 
736—211—1404 
741—1—12539
745— 2—3255 
723—103—6127 
743—1—31857 
743—1—48398 
743—209—6570 
747—1—8704 
728—1—3677 
752—1—21190 
752—203—821 
705—130—80
723— 1—533 
731—103—19289
731— 106—24664 
761—205—17047
761— 208—24140
762— 207—11-750' 
766—201—1607 
762—1—26189.
762— 210—6503
734— 103—28007
763— 139—513
764— 203—2752 
759—1—12843 
759—1—66797 
759—1—92348 
759—1—108253 
759—205—8037
759— 207—3533
760— 1—35711 
760—206—14781 
760—209—4135
760— 202—13807 
743—1—37187 
719—212—1373 
702—1—18575
702— 1—36601 
713—1—4423
735— 1—17592
703— 1—14110

, 703—203—2928
732— 1—12145 
732—1—32727
707— 1—2367 
709—1—32540 
709—1—51054
709— 212—717
724— 104—10707
708— 1—3632
710— 1—259] 
728—201—2755 
710—119—2517 
715—1—27923 
715—1—56393
715— 1—71470
710— 805—1334
711— 102-7484
716— 1—25137
716— 215—976 
724—640—88
717— 205—348
717— 1—28359 
713—102—1929 
724—328—27
730— 1—1537 
715—506—635 
719—203—8153 
727—1—10556
727— 1—28964 
711—207—194 
741—213—324 
750—201—1008 
750—1—21409
718— 601—134
740— 1—2756
746— 1—5197 
710—204—732
736— 1—34328 
736—212—3573
704— 230—88
741— 1—13258 
745—2—5051 
723—134—672 
743—1—33020 
743—1—49042 
743—209-7188
747— 1—9404
728- 1—4731 
752—1—22647 
752—203—1702 
726—1—1167 
723—1—2586
731— 103—20388 
731—106—25488
761— 1
761— :
762— : 
766—: 
762—
762— : 
734—
763— :
764— 1 
759-: 
759—: 
759-:

Nr. Numărul
crt. libretului

313 759—1—108966
314 759—205—8804
315 759—207—4588
316 760—1—36706
317 760—206—15568
318 737—113—1947
319 765—1—3469
320 765—1—11050
321 701—1—4672
322 701—141—1632
323 702—1—29680
324 702—221—279
325 735—1—6220
326 735—212—24
327 734—201—775
328 732—207—354
329 732—1—25827
330 705—1—5340
331 < 709—1—15838 .

70Q 1
333 709—6—74
334 709—218—1443
335 724—104—19195
336 708—202—295
337 710—201—76
338 733—201—9777
339 710—138—1016
340 715—1—45411
341 715—1—65212
342 715—207—1848
343 754—1—13038
344 716—1—10795 .
345 716—1—33917 '
346 742—1—293
347 748—1—5367
348 717—1—19157
349 717—1—35013
350 724—1—3759
351 749—1—6421
352 719—1—6031
353 719—223—115
354 711—205—1065
355 727-1—22333
356 725—1—3349
357 741—201-11799
358 756—1—4572
359 750—1—1399
360 750—211—6992
36'1 734—1—12932
362 714—1—2460
363 736—202—8986
364 736—1—22216
365 736—1—42669
366 736—212—15336
367 741—1—2192
368 710-904—84
369 723-102—561
370 743—1—20103
371 743—1—42687
372 743—207—3447
373 737—1—1186
374 755—207—204
375 • 727—164—142
376 752—1—31777
377 753—1—5343 .-
378 739—1—5373
379 723—205—1677
380 731—106—13063
381 731—111—9644
382 761—208—7211
333 761—201—3336
384 766—1—18410
385 762-1-17981
386 762—201—14530
387 734—103—16471
388 763—1—6430
389 764—1—8926
390 764—208—5879
391 759—1—50289
392 759—1—82826
393 759—1—102242
394 759—1—115357
395 738—103—14393
396 760—1—24521
397 760—29—952
398 760—208—1597
399 760—202—3981
400 731—103—5310

De la o vreme, cheltuielile de 
întreținere ale atelierelor de fri
zerie și coafură din Costești 
(Argeș) începuseră să crească 
de la lună la lună. De ce ? Or
ganele financiare de resort au 
intrat „pe fir", hotărîte să dez
lege misterul. Așa s-a constatat 
că încurcătura era de natură... 
electrică. Neinsoțiți de nimeni 
la citirea contoarelor, salariații 
întreprinderii regionale de. elec
tricitate Argeș încărcau consu
mul de electricitate cam cu 
4 000 de kW în fiecare lună. In 
total, se plătiseră în plus 16 000 
kW, însumînd 8 940 lei. Normal, 
în urma descoperirii trucului, 
s-a trecut la „descărcările elec
trice" de rigoare. Sperăm însă 
că inițiatorii acestor „acumu
lări" electrice și-au primit, și ei, 
răsplata cuvenită. Cu tunete și 
fulgere prin propriile buzunare!

| Mai bine 
cu pisicile!

Venit de undeva de prin ju
dețul Ilfov, Leon Popa găsise 
un culcuș cald la cooperativa 
„Deservirea populației" din 
Panciu, unde a organizat cit ai 
bate din palme o echipă de de
ratizare. Și, o dată pusă echipa 
pe picioare, L. P. a început să 
angajeze in numele cooperativei 
lucrări de silf pire a șoarecilor 
pe, la diferite întreprinderi din 
țară. La fabrica de mătase „Vic
toria" din lași, bunăoară, a con
tractat o astfel de lucrare în 
valoare de 30 000 lei. Echipa in
casa 40 la sută din valoarea 
lucrărilor contractate și treaba 
mergea strună. Totul părea nor
mal. Dar, în realitate, nu era 
decit... o cursă. Pentru că, la un 
control temeinic, s-a dovedit că 
echipa era... o fantomă, iar lu
crările... o farsă ! Acum insă 
inițiatorul ei a căzut in propria-i 
cursă. In curind va incepe „de
ratizarea" de rigoare !

Atacatorul 
era în sticlă

Gestionar la magazinul mixt 
din comuna Poeni (Cluj), Ghe- 
orghe Lungu a pornit într-una 
din serile trecute spre casă, a- 
vînd asupra sa banii proveniți 
din încasări. în drum, s-a o- 
prit la cabana „Valea Drăganu- 
lui" pentru a mai prinde puțin 
„curaj". După care, „fortificata 
zdravăn, a plecat iarăși la drum 
și nu s-a mai oprit decît la... 
postul de miliție, pentru a relata 
o nemaipomenită intimplare. 
Doi necunoscuți îl atacaseră și-i 
luaseră ultimul ban ! Cercetările 
întreprinse au stabilit însă că 
medalia are o cu totul altă față. 
In urma consumului excesiv de 
alcool la cabană. G. Lungu pier
duse servieta cu bani și o gă- 
sise_ un cumnat al său. După ce 
a făcut încă o dată monetarul, 
s-o fi întrebat oare de ce în ziua 
precedentă văzuse mai mult de
cit dublu ?

Cînd șoferii
9

smt pietoni...

Cite un autoturism 
SKODA - 100 S 

în valoare de 53.000 lei

un singur ciștig în autoturisme, cele
lalte ciștiguri se plătesc în numerar. 
Tot în numerar se achită cîștigurile 
titularilor care și-au cumpărat auto
turisme pe bază de depuneri la C.E.C. 
în cursul anului premergător tragerii 
la sorți.

Cîștigătorii de autoturisme înscriși

-205—18470 401 702—108—2175
-208—25220 402 709—1—44098
-207-12648 403 709—1—39606
201—4071 404 741-207-307
-1—26934 405 763-1-7054
-210—8020 406 702—1—34701
■103—28996 407 701-203-4418
139—1312 408 717—1-17914
203—4769 409 760-207-7291
1—17025 410 753-220-17
1—68391 411 719-203-8286
1-93287 412 730-201-1221

pentru procurare de autoturisme, în 
cazul in care doresc să primească 
autoturismul cîștigat, vor renunța în 
prealabil, pe bază de cerere, la procu
rarea autoturismului prin C.E.C.. în 
caz contrar cîștigul se achită în nu
merar.

E un fapt care nu mai trebuie 
demonstrat. In aproape orice 
discuție despre fluxul circular 
ției rutiere este prezent și leit- 
motivul... pietonului grăbit sau 
neatent, din cauza căruia nu o 
dată se intimplă accidente 
grave. Și de cile ori, mergind pe 
stradă, nu sîntem martori la ar
hicunoscuta scenă, cind omul de 
la volan ține să dea adevărate 
lecții celor care, nerespectînd re
gulile de circulație, iși pun in 
pericol propria viață ? O atitu
dine firească, și necesară. Dar 
iată ce ne dezvăluie o anchetă 
întreprinsă de organele de mi
liție din Tr. Severin : aproape 
jumătate din cei 400 de pietoni 
amendați in ultimul timp pentru 
traversarea nereglementară a 
străzilor sint... șoferi profesio
niști ! Cum să ne explicăm o 
asemenea situație pe calea... în
toarcerii de la șofer la pieton ? 
Să fie vorba de „o relaxare" de 
la severa disciplină a circula
ției rutiere ? Sau pur și simplu 
de întoarcerea la mentalitatea 
pietonului, care, din moment ce 
știe că altul e obligat să-i apere 
viața, consideră că este i 
să și-o mai apere singur 1 
care ar fi răspunsul, pînă 
alta, el pledează pentru... 
tinuarea unor anchete cum 
cea de rață.

Rubrică redactată de : 
Dumitru HRCOB 
Gheorqhe DAVID 

și corespondenții „Scînfeii"
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viața internațională
„ACȚIONĂM PENTRU PREGĂTIREA 

CONFERINȚEI DE SECURITATE, 
CĂREIA FRANȚA îl ACORDĂ 

0 MARE IMPORTANȚĂ"
© Conferința de presă a lui Jean de Lipkowski

ATENA 29 (Agerpres). — în cadrul 
conferinței de presă organizate cu 
prilejul încheierii vizitei sale la Ate
na. secretarul de stat la Ministerul 
de Externe al Franței, Jean de 
Lipkowski, a declarat că în cursul 
convorbirilor cu premierul Greciei 
au fost abordate și probleme . pri
vind pregătirea conferinței de secu
ritate europeană. Franța întreține nu
meroase contacte, atît cu țările din 
vest, cit și cu cele din estul Europei, 
contribuind la promovarea destinderii 
pe continent. „Noi acționăm pentru 
pregătirea conferinței de securitate, 
căreia Franța îi acordă o mare im
portanță. Această conferință va reuni 
în jurul aceleiași mese toate statele 
europene, indiferent de orînduirea 
lor“ — a spus el. „în concepția gu
vernului meu — a subliniat vorbi
torul — Europa, care este depozitara 
atitor valori spirituale, științifice, 
tehnice și umaniste, va trebui să se 
afirme mai mult ca factor al păcii 
și progresului".

Răspunzind la o întrebare despre 
„relațiile speciale dintre Grecia și 
S.U.A.", îndeosebi în lumina proiec
tului de construire de baze perma
nente navale americane în porturile 
elene, de Lipkowski a spus : „Grecia 
poate avea, evident, concepțiile sale 
despre raporturile ce le întreține cu 
S.U.A.". Franța pornește de la consi
derentul că țările mediteraneene tre
buie să aibă politica lor proprie, per
sonalitatea lor, și să pună accentul 
pe independența lor. Aceasta este 
calea pe care țările mediteraneene 
își pot aduce contribuția la destin
dere. Acțiunile contrare acestei ce

Reuniunea Consiliului Guvernului Revoluționar
Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud

Orientările și sarcinile pentru anul 1972
VIETNAMUL DE SUD 29 (Ager

pres). — Agenția de presă „Elibera
rea" anunță că, recent, în zona eli
berată, a avut loc o reuniune a Con
siliului Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud in cadrul căreia a fost exami
nată situația din 1971 și au fost de
finite orientarea și sarcinile pentru 
perioada viitoare, în scopul de a 
curma planul american de „vietna- 
mizare" a războiului și a promova 
lupta împotriva agresiunii america
ne, pînă la victoria totală.

în comunicatul reuniunii, desfășu
rată sub conducerea lui Huynh Tan 
Phat, președintele G.R.P., se arată că 
planurile „vietnamizării războiului au 
eșuat, iar populația Vietnamului de 
sud, situîndu-se pe poziții ofensive pe 
toate planurile și în toate zonele stra
tegice, a obținut victorii prestigioase, 
ceea ce reflectă cu claritate schi n- 
bările profunde intervenite in rapor
tul de forțe în favoarea cauzei po
porului vietnamez.

Pentru a atinge obiectivele imua
bile ale populației sud-vietnameze — 
un Vietnam de sud independent, de
mocratic, pașnic, neutru, care se în
dreaptă spre reunificarea pașnică a 
țării — Consiliul a stabilit orientă
rile și sarcinile pentru anul 1972 : 
întărirea conducerii puterii revoluțio
nare la toate eșaloanele, mobilizarea 
forțelor armate populare și a popu
lației în scopul dezvoltării integrale 
a luptei pe toate planurile și reali
zarea unei coordonări strînse cu po
poarele frățești laoțian și cambodgian 
pentru a anula complet „vietnamiza- 
rea" războiului și a progresa spre 
victoria finală.

în cadrul reuniunii, .Consiliul și-a

agențiile de presă transmit:
0 hoîărîre referitoare la 

măsuri de îmbunătățire a 
comerțului ?i dotării lui tehnice 
pentru a corespunde cererilor și spo
ririi considerabile a vînzărilor a fost 
adoptată de Comitetul Central al 
P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. Hotărîrea relevă în acest 
sens că, în decursul actualului cinci
nal, comerțul cu amănuntul va crește 
cu aproape 42 la sută ; vor fi înfăp
tuite măsuri în vederea îmbunătățirii 
considerabile a comerțului și a ali
mentației publice, iar investițiile ca
pitale în comerț vor crește cu 24 la 
sută. Se prevăd, totodată, măsuri 
pentru îmbunătățirea pregătirii cadre
lor din comerț. Pe lingă Ministerul 
Comerțului al U.R.S.S. va lua ființă 
Consiliul pentru studierea cererii 
populației de mărfuri de larg consum.

Convocarea Congresului 
național venezueîean in 
sesiune extraordinară, pentru a lua 
în dezbatere acțiunile companiilor 
petroliere străine față de măsurile 
guvernamentale adoptate în acest do
meniu de activitate, a fost cerută de 
mai mulți deputați — anunță agen
ția Prensa Latina.

Programul de schimburi 
cultarale și șîimțirice î!1‘ 
tre Republica Socialistă România și 
Suedia pe anii 1972—1973 a fost sem
nat la Stockholm.

întrevedere Leopold Sen- 
gher - Gunnar Jarring.Repre' 
zentantul special al O.N.U. în Orien

rințe a tuturor țărilor riverane nu 
pot decît să furnizeze argumente 
politicii de bloc, să ducă la încordare 
—- a spus vorbitorul — care a adău
gat : „Sîntem contra blocurilor, pen
tru destindere". El a subliniat, tot
odată, că „Franța este pentru o po
litică de independență și de neames
tec in afacerile interne ale altor țări".

Referindu-se la poziția Franței 
față de N.A.T.O.-, secretarul de stat de 
Lipkowski a afirmat, răspunzind unei 
întrebări, că „Franța s-a retras din 
organismele integrate ale N.A.T.O. și 
nu are intenția să revină".

în legătură cu rezultatele vizitei 
sale, în planul relațiilor bilaterale, 
de Lipkowski a afirmat că, în urma 
semnării unui protocol de cooperare 
economică, relațiile dintre Franța și 
Grecia vor cunoaște pe viitor o și 
mai mare dezvoltare.

★
ATENA 29 (Agerpres). — 54 de 

nave de război americane vor sta
ționa în porturile grecești în cursul 
lunii februarie, informează agențiile 
France Presse și T.A.S.S., reluînd o 
știre publicată in ziarul „To Vima". 
De asemenea, ziarul „Nea Politeia" 
anunță că un purtător de cuvînt al 
Ambasadei americane din Atena a 
făcut cunoscut interesul manifestat 
de Statele Unite pentru construirea 
în Grecia a unor baze navale per
manente. El a adăugat că între gu
vernele S.U.A. și Greciei au avut loc 
unele „convorbiri exploratorii" refe
ritor la această problemă. La rîndul 
său ziarul „Acropolis" scrie că o în
țelegere de principiu a și fost reali
zată.

exprimat profunda recunoștință popu
lației din nord pentru ajutorul a- 
cordat luptei din sud, precum și vii 
mulțumiri țărilor socialiste, popoare
lor și guvernelor din numeroase alte 
state, inclusiv oamenilor progresiști 
din S.U.A., care sprijină lupta justă 
a populației su'd-vietnameze. în în
cheierea comunicatului se. subliniază 
că victoriile din 1971 au conferit 
luptei patrioților din Vietnamul de 
sud o nouă poziție strategică ex
trem de solidă și o forță invincibilă, 
în timp ce imperialiștii americani și 
marionetele lor pierd tot mai mult 
teren și vor suferi un eșec total.

Sesiunea Dietei japoneze
■ TOKIO 29. — Corespondentul

Agerpres transmite : Simbătă -au 
fost reluate la Tokio lucrările ce
lei de-a 68-a sesiuni ordinare a 
Dietei japoneze. Luînd cuvîntul în 
cadrul dezbaterilor, primul ministru 
japonez, Eisaku Sato, s-a referit la 
problema realipirii Okinawei care 
urmează să fie denuclearizată pină 
la data retrocedării ei și la relațiile 
cu S.U.A., în lumina convorbirilor 
avute cu președintele Nixon la San 
Clemente. Reamintind recenta rea- 
liniere a parităților monedelor occi
dentale. inclusiv a yenului japonez, 
Sato a spus că guvernul său este 
hotărît să întreprindă toate măsuri
le de combatere a tendințelor de- 
presioniste, pentru a scoate econo
mia din recesiune. în acest sens, el 
a susținut că una din țintele majore 

tul Apropiat, ambasadorul Gunnar 
Jarring, care se află intr-o vizită la 
Dakar, a avut o întrevedere cu șe
ful statului senegalez, Leopold Sedar 
Senghor. Au fost abordate probleme 
privind situația din Orientul Apro
piat.

Ședința Prezidiului Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Polone care 3 avut 'oc Ea Vars°* 
via, a analizat măsurile prevăzute de 
programul Ministerului Transportu
rilor pentru dezvoltarea acestui sec
tor in anii 1972—1975. Pentru trans
porturile feroviare vor fi alocate de 
1.5 ori mai multe fonduri decît în 
cincinalul precedent. S-a constatat 
necesitatea completării în perspectivă 
a parcului de tracțiune cu locomo
tive Diesel. în funcție de posibilită
țile colaborării cu țările socialiste. 
Prezidiul guvernului a analizat, de 
asemenea, problema construcțiilor de 
locuințe, prevăzîndu-se ca pînă în 
1975 să se extindă construcțiile de 
locuințe individuale și să se mă
rească treptat ponderea lor în pro
gramul general de construcții de lo
cuințe.

La Galeria de arte „San Ra
fael y Concordia" din Havana 
a fost inaugurată expoziția de 
ceramică românească, opera ar
tistului popular Constantin Co- 
libaba, organizată sub auspiciile 
Consiliului national cultural al 
Cubei și al Ambasadei române 
din Havană. Expoziția cuprinde 
numeroase obiecte din cerami
că. mărturie a unei arte origi
nale cu veche tradiție.

ADDIS ABEBA

Ședința Consiliului 
de Securitate

ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate s-a întrunit 
simbătă dimineața într-o nouă șe
dință din cadrul actualei sale sesiuni 
convocate la Addis Abeba. Situația 
din Rhodesia a constituit problema 
centrală a intervențiilor delegațiilor 
afri caue.

Grupul de lucru, constituit din 10 
state din Africa, a pregătit un pro
iect de rezoluție care condamnă „ac
tele de brutalitate și de represiune 
împotriva populației africane din 
Rhodesia comise de regimul ilegal" 
și face apel la guvernul britanic, ca 
putere administrantă legală, „să ia 
măsuri imediate și eficiente pentru 
salvarea vieților și bunurilor majori
tății africane".

Potrivit aceluiași proiect, transmis 
simbătă neoficial membrilor Consi
liului, se cere retragerea de pe teri
toriul Rhodesiei a „Comisiei Pearce", 
trimisă de guvernul britanic pentru a 
constata gradul de „admisibilitate" a 
recentului acord intervenit între Lon
dra și regimul rasist de la Salis
bury.

Pe de altă parte, cei trei membri 
africani ai Consiliului de Securitate 
(Guineea, Somalia și Sudanul) au 
cerut simbătă, printr-o scrisoare, ca 
reprezentanți ai mișcărilor de elibe
rare națională din Guineea-Bissau, 
Mozambic, Angola, Rhodesia, Africa 
de Sud, Namibia și Insulele Comore 
să fie audiați de către Consiliu. Sem
natarii scrisorii au cerut, de aseme
nea, să fie autorizați să ia cuvîntul 
secretarul general al Organizației U- 
nității Africane, Diallo Telli, și pre
ședintele Comitetului de eliberare al 
O.U.A., Mohamed Fouad El Bedoui.

HELSINKI : La t februarie 
prima rundă de tratative

în vederea formării unei noi 
coaliții guvernamentale

HELSINKI 29 (Agerpres). — Lide
rii a cinci partide de centru-stînga 
din Finlanda au ajuns la un acord 
pentru începerea convorbirilor ofi
ciale în vederea formării unei noi 
coaliții guvernamentale, în ciuda 
deosebirilor lor de păreri asupra po
liticii economice. Este vorba de par
tidele comunist, social-democrat, de 
centru, liberal și popular suedez, a

Convorbirile neoficiale de vineri 
dintre cele cinci partide, care dețin 
majoritatea mandatelor în Parlament, 
ă-au desfășurat sub conducerea pre
ședintelui Urho Kekkonen. După cum 
a declarat la sfirșitul convorbirilor 
Kalevi Sorsa, secretar general al 
Partidului Social-Democrat, prima 
rundă de tratative oficiale în ve
derea formării viitorului guvern fin
landez va începe la 1 februarie 

ale programului economic al gu
vernului pentru anul fiscal viitor 
este stabilizarea prețurilor, aflate 
după cum se știe în continuă creș
tere.

în continuare, a luat cuvîntul mi
nistrul de externe, Takeo Fukuda, 
care, analizii.d unele din problemele 
externe evocate de șeful guvernului, 
a subliniat că promovarea relații
lor între Japonia și Uniunea So
vietică va fi nu numai în interesul 
celor două țări, ci și al păcii șj pro
movării colaborării în lume. Ocu- 
pindu-se de politica japoneză față 
de R.P. Chineză, Fukuda a arătat că 
R.P. Chineză este „una dintre cele 
mai importante națiuni pentru Ja
ponia" și că normalizarea relațiilor 
bilaterale este cea mai importantă 
sarcină - guvernului actual.

Provocare militară îm
potriva R.P.D. Coreene. A- 
genția A.C.T.C anunță că, la 28 ia
nuarie, imperialiștii americani au 
recurs la o gravă provocare mili
tară împotriva R.P.D. Coreene, tri- 
mițînd in spațiul ei aerian un avion 
de ' recunoaștere. Agenția mențio
nează înmulțirea, în ultima perioa
dă, a unor asemenea acte.

Comunicatul privind vi
zita în R.D. Vietnam a de
legației guvernamentale 
poloneze, conduse de Wincenty 
Krasko, membru al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone, relevă că în 
cursul convorbirilor au fost abordate 
probleme referitoare la ajutorul mul
tilateral pe care R.P. Polonă îl va 
acorda R.D. Vietnam în anul 1972 și 
la colaborarea economică și tehnico- 
științifică bilaterală, tn comunicat 
sînt condamnate politica de „vietna- 
mizare" a războiului din Vietnamul 
de sud și bombardamentele america
ne asupra R. D. Vietnam.

al P.C.
Bourquia,

anunță 
la 6 

acuzat

Fostul secretar i
MarOCan, Abdesalam 
a fost condamnat de 
tribunal din Casablanca 
luni închisoare.
Reuter. Arestat 
a.c., el a fost 
constituirea unui partid interzis 
difuzarea de manifeste susceptibile

către un 
la opt 
agenția 

ianuarie 
de „re- 

și

Încheierea Congresului 

Partidului Socialist din Japonia
TOKIO 29. — Corespondentul

Agerpres, FI. Tuiu, transmite : 
La Tokio s-au încheiat lucrările ce
lui de-al 35-lea Congres Național al 
Partidului Socialist din Japonia.

In cadrul dezbaterilor, atît secre
tarul general Masashi Ishibashi, cit 
și președintele P.S.J., Tomomi Na
rita, au subliniat necesitatea cola
borării în viitor cu toate partidele 
opoziției, răspunzind astfel apeluri
lor repetate, ale Partidului Comu
nist în vederea realizării unui front 
comun al forțelor progresiste. Toți 
vorbitorii au scos în evidență rolul 
deosebit al acțiunilor comune cu 
Partidul Comunist, iar Congresul a 
respins cu hotărîre manevrele aripii 
de dreapta a P.S.J. de a înlătura

0 declarație a P. C. din Argentina
privind situația economică din țară

BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din Argentina a 
dat publicității o declarație în care se 
face o analiză a situației economice 
din țară. Printre altele, se arată că 
numai în perioada decembrie 1971— 
ianuarie 1972 prețurile în țară au 
crescut cu 30 la sută. Creșterea șoma
jului, îngustarea pieței interne, scă
derea volumului produsului național 
global, înrăutățirea situației din in
dustrie și agricultură, deficitul co
merțului exterior și al balanței de 
plăți, reducerea rezervelor de valută 
pînă la nivelul critic, scăderea nive
lului de viață al maselor, precum și 
„îngrijorarea provocată de concentra
rea întreprinderilor industriale, a băn
cilor și pămînturilor în miinile mari
lor moșieri capitaliști" — acestea con
stituie urmările politicii economice a 
guvernului și poziției monopolurilor 
străine, în special a celor americane, 
care domină în economia țării — se 
spune în declarația P.C. din Argen
tina.

La începutul acestui an, guvernul a 
aprobat sporirea tarifelor in transpor
turi și în sfera deservirii comunale. 
EI a majorat prețurile în medie cu 45 
la sută la combustibil. Chiriile au fost 
majorate, fapt care s-a . reflectat asu

Vampiri in versiune 
modernă

Pe o străduță lătural
nică, undeva in apro
piere de cheiurile ca
pitalei haitiene — Port 
au Prince —, în fie
care zi, șiruri de oa
meni nevoiași, in hai
ne zdrențuite, se așea
ză la coadă in fața u- 
nei clădiri, pe poarta 
căreia alirnă o firmă 
— „Hemo Carribbean". 
înăuntru se află un 
laborator de recoltare 
a sîngelui. Să fie 
oare vorba despre o 
operă de caritate, în 
slujba unor țeluri u- 
■manitare1 Dimpotri
vă... Corespondentul 
ziarului „Washington 
Post" care . transmite 
această știre arată că 
este vorba despre un 
adevărat „vampir" de 
proporții industriale. 
Laboratorul, condus 
de biochimistul Wer
ner Thill, aparține u- 
nui businessman ame
rican din Miami, Jo
seph Gorinstein. „A- 
facerile" cu singe se 
desfășoară după o con
tabilitate precisă : cu 
o marjă de beneficiu 
de 5 dolari la fiecare

litru de singe exportat 
in S.U.A., societatea 
„1-Iemo Carribbean" ob
ține, in fiecare lună, 
prin comercializarea a 
peste 5 000 de litri de 
plasmă congelată, un 
profit de 25 000 de do
lari. După cum scrie 
ziarul amintit, aface
rea a fost 'încheiată de 
Gorinstein, pe baza ți
nui contract pe zece 
ani, cu guvernul hai- 
tian, încă pe vremea 
defunctului președinte 
Frangois Duvalier, fai
mosul dictator „Papa 
Doc". In prezent, auto
ritățile de la Port au 
Prince — arată zia
rul citat — încearcă 
să găsească un mijloc 
legal de a pune capăt 
acestui contract, intru- 
cit „riscă să confere o 
oroastă reputație țării".

Dar ce „reputație", 
mai poate fi salvată in 
această insulă din Ma
rea Caraibilor, deve
nită de multă vreme 
un simbol al sărăciei 
— venitul mediu anual 
pe cap de locuitor este 
cel mai scăzut.din toate 
țările America Latine:

să tulbure ordinea publică". Partidul 
Comunist Marocan a fost scos în 
afara legii în anul 1960.

Președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar, Jen5 Fock’ 
l-a primit pe ministrul de externe 
al R.D.P a Yemenului. Mohammed 
Saleh al Aulaqi, aflat într-o vizită 
în Ungaria. informează agenția 
M.T.I.

Noul ministru chilian de
interne, Hernan del Canto, a

declarat că „va acționa cu cea mai 
mare fermitate și conform cu legea 
împotriva oricărui grup de persoane 
care s-ar deda la activități subver
sive sau care ar avea drept scop a- 
tingerea ordinii constituționale". Pe 
de altă parte, se anunță că Tribuna
lul Constituțional din Chile a respins 
așa-zisa acuzație constituțională for
mulată împotriva fostului ministru 
de interne Jose Toha.

Crearea unui nou orga
nism federal american de 
luptă împotriva traficante
lor de droguri 3 Eost anun^tă 
in S.U.A. In funcția de conducător 
al acestui oficiu, care va fi subordo
nat Departamentului Justiției, a fost 
numit Myles Ambrose, pină în pre
zent comisar al vămilor.

Convorbirile anglo-md-
t®E8 Cea de_a treia rundă a con
vorbirilor între primul ministru al 
Maltei. Dom Mintoff, și ministrul 
britanic al apărării, lordul Carring
ton. s-a încheiat simbătă la Roma, 
fără ca în problema discutată — vii
torul bazelor britanice din Malta — 
să se fi ajuns la vreun acord.

P.C.J. de la formarea unui front 
comun al opoziției pentru instaura
rea unui guvern de unitate națio
nală. In acest sens, Comitetul de 
conducere al Congresului a respins, 
cu 31 voturi contra, 14 pentru și 5 
abțineri, prezentarea în plenară a 
unui proiect de rezoluție, introdus 
de aripa de dreapta, care cerea 
cooperarea exclusivă a P.S.J. cu 
Komeito și Partidul Socialist De
mocratic, în cadrul încercării de a 
orienta P.S.J. spre un front comun 
cu partidele opoziției, fără partici
parea Partidului Comunist.

Congresul a aprobat raportul pri
vind activitatea desfășurată în 
cursul anului 1971 și programul po
litic al partidului pe anul 1972.

pra situației a milioane de familii ar- 
gentinene.

Partidul Comunist din Argentina 
propune un program format din 12 
puncte și al cărui scop principal con
stă in majorarea salariilor și îmbună
tățirea radicală a situației grele a pă
turilor largi ale populației. Partidul 
comunist adresează un apel la unifi
carea tuturor forțelor progresiste din 
țară, indiferent de concepțiile ideolo
gice, politice sau religioase în lupta 
pentru îndeplinirea acestui program.

In cursul acțiunilor lan
sate de forțele Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), în anul 1971 au fost 
uciși 1684 soldați din rîndul tru
pelor colonialiste portugheze — 
informează un comunicat difu
zat de Biroul M.P.L.A. din ca
pitala Republicii Zair. In a- 
ceeași perioadă, menționează 
comunicatul, patrioții ango
lezi au distrus 113 vehicule 
militare, 63 de posturi ale ar
matei portugheze și au capturat 
o importantă cantitate de arme 
de Ia trupele inamice.

75 de dolari — nefiind 
de mirare că mii de 
oameni sărmani se în
ghesuie la coadă pen
tru cițiva dolari să-și 
„doneze" sîngele spre 
a. asigura existența fa
miliilor lor

Succesorul la tron al 
lui Papa Doc, fiul său 
Jean Claude Duva
lier, s-a angajat să 
ducă mai departe „o- 
pera" tatălui. „Papa- 
docrația" continuă să 
înflorească și după 
moartea dictatorului de 
tristă faimă, Jean 
Claude colaborind 
strins cu monopolurile 
străine, reînnoind fa
cilitățile și garanțiile 
acordate acestora. Așa 
incit grija subită afi
șată de tinărul vlăstar 
al „dinastiei Duvalier" 
întrece culmea ironiei! 
Nu este exclus ca ea 
să ascundă un diferend 
bănesc cu „vampirul" 
din Miami, care a re
fuzat. probabil, să' mă
rească „donația" de 
dolari actualelor că
petenii de la Port au 
Prince...

V. P.

o a s a » a
Pakistanul a rupt relațiile 

diplomatice 
cu R. S. Cehoslovacă

RAWALPINDI 29 (Agerpres). — 
Postul de radio pakistanez, citat de 
agenția Reuter, a anunțat că Pakista
nul a rupt relațiile diplomatice cu 
R.S. Cehoslovacă, în urma recunoaș
terii de către această țară a Repu
blicii Bangladesh.

De mai bine de trei săptămîni, în Anglia continuă greva celor 280 000 
de mineri. în fotografie : un pichet al greviștilor, demonstrînd pe Tamisa

Programul de acțiune adoptat
de a doua Conferință a U. C.

BELGRAD 29 (Agerpres). — A 
doua conferință a U.C.I., care și-a 
desfășurat lucrările la Belgrad între 
25 și 27 ianuarie 1972, a adoptat pro
gramul de acțiune prin care se sta
bilesc principalele direcții și sarci
nile prioritare ale Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

în program se subliniază că esența 
luptei pentru continuarea revoluției 
în faza actuală a dezvoltării sociale 
iugoslave o constituie acțiunile in
tense, hotărîte, pentru dezvoltarea 
relațiilor socialiste bazate pe auto- 
conducere, în care clasa muncitoare 
trebuie să aibă rolul hotărîtor, trans
formarea profundă a Uniunii Comu
niștilor in direcția consolidării rolu
lui său politico-ideologic conducător, 
a unității și răspunderii sale.

Relevînd succesele obținute în edi
ficarea noii societăți, documentul 
arată că prin schimbările progresiste 
multilaterale din structura social- 
economică, prin dezvoltarea bazei 
materiale a societății, prin consoli
darea autoconducerii socialiste și a 
egalității in drepturi a popoarelor și 
naționalităților, prin creșterea con
științei socialiste a oamenilor mun
cii, ca și prin amendamentele la con
stituție s-au creat condiții pentru 
o dezvoltare hotăritoare a rolului 
conducător al clasei muncitoare atît 
în viața economică, cît și în elabora
rea deciziilor pe plan politic.

Aceste succese impun ca, printr-o 
activitate politieo-ideologică ofensi
vă, Uniunea Comuniștilor să se opu
nă, fără ezitări, acelor procese și for
țe din societate care reprezintă un 
obstacol în calea înfăptuirii acestui 
rol al clasei muncitoare.

în continuare, în spiritul unei exi
gente analize autocritice, se arată că 
în activitatea U.C.I. s-au înregistrat 
un șir de lipsuri foarte serioase — 
manifestări de oportunism și de na
ționalism, eterogenitate ideologică și 
procese stihinice, de natură să ducă 
la o criză pe plan ideologici incon
secvență, și îndepărtare de la pozi
țiile Congresului al IX-lea, slăbirea 
luptei pentru autoconducere ; s-au 
înregistrat orientări diferite în ce 
privește definirea și înfăptuirea ro
lului U.C.I., a rolului statului, baza 
democratică și conținutul social al 
puterii politice, — inclusiv presiuni 
în direcția reinstaurării relațiilor 
sociale etatiste, precum și tendințe 
de concentrare restrînsă a puterii 
politice : pe plan economic, s-a a- 
juns la fenomene de instabilitate, un 
grad ridicat de inflație, adîncirea di
ferențierilor sociale. încetineala și 
amînarea soluționării unor astfel de 
probleme arzătoare deschise au con
tribuit la ascuțirea contradicțiilor so
ciale și au provocat tulburări în rela
țiile social-economice și politice.

în aceste împrejurări s-au inten
sificat manifestările cu caracter con
trarevoluționar, presiunile organizate 
ale forțelor politice și curentelor ideo
logice potrivnice temeliei comunității 
iugoslave socialiste. îndreptate spre 
subminarea egalității in drepturi și 
conviețuirii popoarelor și naționali
tăților din Iugoslavia, spre submi
narea independenței statului și liniei 
de dezvoltare socială pe baza auto
conducerii.

în acest context, programul subli
niază că „cea de-a 21-a ședință a. Pre
zidiului și ofensiva politică inițiată, 
împotriva tuturor forțelor reacționa
re reprezintă o nouă și importantă 
victorie a U.C.I. Această acțiune poa
te fi înfăptuită și dezvoltată cu succes 
numai prin lupta hotârîtă și fără 
compromisuri a comuniștilor din toa
te republicile și provinciile, cu par
ticiparea totală a clasei muncitoare 
și a celorlalte forțe ale societății mi
litante pentru socialism. Soluționa
rea, la timp, a problemelor economi
ce. sociale și de altă natură, dezvol
tarea autoconducerii. lupta pentru 
adîncirea egalității in drepturi și 
consolidarea unității popoarelor și 
naționalităților vor asigura consolida
rea forței de apărare, a independen
ței și a poziției R.S.F.I. pe arena 
internațională".

Programul subliniază necesitatea 
realizării în practică a amendamen
telor constituționale adoptate, a con
solidării rolului clasei muncitoare și a 
Înfăptuirii deplinei egalitari in drep
turi a popoarelor si naționalităților ; 
în program se subliniază că este de 
datoria comuniștilor ca, prin exem
plul și cuvîntul lor, pretutindeni unde 
muncesc și trăiesc, să militeze în di
recția prevenirii diferențierilor socia
le nejustificate, a fenomenelor de 
îmbogățire ilicită, mită și corupție, 
ca și a altor acte ilegale prin care 
se obțin avantaje materiale pe seama 
oamenilor muncii și a întregii comu
nități socialiste.

în continuare, programul de acțiu
ne se ocupă de problemele politicii de 
stabilizare și dezvoltare economică, 
relevindu-se că s-a realizat o creș
tere continuă a producției industriale 
și agricole, a serviciilor și exporturi
lor, a numărului salariaților și a pro
ductivității muncii, a nivelului de 
trai ri bazei materiale a societății. în 
această ordine de idei se subliniază 
că, pentru consolidarea succeselor de 
seamă obținute in perioada care s-a 

scurs ca și pentru eliminarea unor 
stări negative care se mențip de timp 
îndelungat, este necesar — în intere
sul progresului continuu economic și 
social al Iugoslaviei, in interesul în
tăririi continue a frăției și unității, a 
încrederii și egalității între popoare, 
— să se stabilească cit mai urgent 
programele dezvoltării de lungă du
rată a tuturor republicilor și provin
ciilor. Fără o afirmare deplină a pla
nificării și o orientare socială con
știentă nu pot fi realizate nici țelurile 
de o durată mai lungă a dezvoltării 
economice-sociale. Aceste programe 
„trebuie să asigure dezvoltarea di
namică a economiei in condiții 
mai stabile, creșterea numărului sa
lariaților, modernizarea continuă a 
economiei și ridicarea hotărîtă a pro
ductivității muncii și a eficienței eco
nomice, afirmarea mai puternică a 
științei, învățămîntului, culturii, să
nătății, includerea mai rapidă și mai 
multilaterală, a economiei iugoslave 
în diviziunea internațională a mun
cii, rezolvarea unor probleme de 
structură la care trebuie să contri
buie și folosirea optimă a resursefo 
naturale ale țării, aplicarea in viață 
a pozițiilor adoptate cu privire la 
dezvoltarea agriculturii, crearea con
dițiilor pentru dezvoltarea în liniște 
și siguranță a țării, întărirea apărării 
naționale generale".

Un alt . capitol al Programu
lui de acțiune se referă la problemele 
actuale ale dezvoltării sistemului po
litic și a democrației socialiste direc
te. In această privință documentul 
subliniază că Uniunea Comuniștilor 
trebuie să stabilească o legătură și 
mai strînsă între lupta pentru egalita
tea națională în drepturi, pentru fră
ție și unitate — și lupta pentru afir
marea continuă a relațiilor socialiste 
bazate pe autoconducere. Consolida
rea rolului social conducător al clasei 
muncitoare în rindurile fiecărei na
țiuni și naționalități, ca și'în întrea
ga comunitate iugoslavă reprezintă o 
premisă la fel de valabilă și impor
tantă atît pentru înfăptuirea depli
nei egalități naționale în drepturi, cît 
și pentru înlăturarea tendințelor he- 
gemoniste și birocrat-centraliste in 
cadrul relațiilor între naționalități.

Documentul evidențiază necesitatea 
creșterii gradului de răspundere po- 
litico-ideologică a comuniștilor care 
lucrează în organele, de stat, a întă
ririi rolului Uniunii socialiste conco
mitent cu îmbunătățirea • activității 
comuniștilor din cadrul acesteia și 
dezvoltarea continuă a bazei sale de 
masă. Sint necesare eforturi susți
nute pentru ca sindicatele șă-și în
făptuiască rolul ce le revine ca orga
nizație a clasei muncitoare.

Ca o preocupare permanentă a 
U.C.I. se înscrie continua întărire a 
caracterului revoluționar al Armatei 
populare iugoslave, în special prin 
refacerea structurii sale de cadre cu 
elemente provenite din rîndul mun
citorilor și din toate mediile națio
nale.

„întreaga noastră experiență revo
luționară ne duce la concluzia privind 
necesitatea întăririi rolului politico- 
ideologic conducător, a răspunderii și 
capacității de acțiune a U.C.I. ca or
ganizație democratică și revoluționa
ră unică a comuniștilor iugoslavi" — 
se subliniază în ultimul cănito] al 
Programului de acțiune. Tn legătură 
cu aceasta. în document se sublinia
ză că este necesară o schimbare ra
dicală a compoziției sociale a Uniu
nii Comuniștilor, printr-o deschidere 
mai hotărîtă spre muncitoiți. Prin 
consolidarea nucleului muncitoresc 
se va consolida și influența directă a 
intereselor clasei muncitoare asupra 
pozițiilor ce se adoptă și asupra ac
țiunilor desfășurate de toate forurile 
și organizațiile Uniunii Comuniștilor.

Pronunțîndu-se pentru întărirea u- 
nității U.C.I. și adoptarea unei ati
tudini intransigente față de orice 
forme de manifestare a oportunismu
lui, programul precizează că „Uniu
nea Comuniștilor trebuie să se de
baraseze de toți acei membri care 
se situează pe poziții ideologice Si 
politice străine ei. In Uniunea Co
muniștilor nu-și pot găsi l'ocul cei 
care îngreunează și blochează activi
tatea organizației după ședința a 21-a 
a Prezidiului, nici cei care comit 
abuzuri, se fac vinovați de corupție, 
uzurpă drepturile oamenilor muncii 
sau încalcă sub alte forme normele 
de comportare socialistă".

Adevărata unitate dinamică din ca
drul U.C.I. se poate crea și reînnoi 
numai pe baza rolului creator și a 
egalității Uniunilor Comuniștilor din 
republici și provincii, in făurirea și 
realizarea politicii U.C.I. Documen
tul subliniază mai departe că, în nu
mele autonomiei U.C. din republici 
și din provincii, nu poate fi pusă sub 
semnul întrebării obligativitatea ega
lă a aprecierilor și concluziilor adop
tate in comun, pe cale dembcratică. 
în cadrul organelor de conducere ale 
U.C.I. — și nici nu pot fi date inter
pretări diferite acestor aprecieri și 
poziții.

Totodată, programul subliniază că 
trebuie înlăturată rămînerea lin urmă 
în munca ideologică și politică prin 
modernizarea și îmbunătățirea cali
tății muncii de ridicare a nivelului 
ideologic al membrilor, clarificarea 
problemelor actuale ale politicii si 
practicii U.C.I., stimularea eforturi
lor de dezvoltare a gîndirii marxiste, 
pregătirea marxistă a cadrelor, in
fluența politicii și ideologiei U. C. pe 
planul activității editoriale, publicis
tice și informativ-prooagandistice.

Prin învingerea lipsurilor, prin în
tărirea unității politico-ideologice și 
de acțiune — se subliniază in înche
ierea programului — Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia trebuie să 
realizeze o cotitură în activitatea sa, 
potrivit liniei politice a Congresului 
al IX-lea. Prin unirea forțelor din 
rindurile sale. U.C.I. trebuie să asi
gure unitatea tuturor forțelor auto
conducerii socialiste, pe o platformă 
clară — a luptei pentru întărirea 
rolului hotăritor al clasei muncitoare 
în societate, pentru adîncirea egali
tății in drepturi, a frăției și unității 
popoarelor și naționalităților R.S.F.I., 
pentru dezvoltarea rapidă și rodnică 
a relațiilor social-economice și a de
mocrației socialiste directe, pentru 
înfăptuirea mai hotărîtă a politicii 
de stabilizare economică, pentru în
tărirea sistemului și a forțelor de a- 
părare națională generală, pentru a- 
firmarea continuă a politicii de ne- 
angajare și a prestigiului internațio
nal al Iugoslaviei socialiste.
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