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în secția de ringuri a modernei 
Filaturi de bumbae din Zalău : 
două dintre muncitoarele care 
au realizat însemnate economii 

de materiale
Foto : S. Cristian

întrecerea în cinstea celei

de-a XXV-a

aniversari

Ca oameni ai muncii și cetățeni, 
cei mai mulți dintre noi sîntem, 
desigur, animați de dorința gene
rală de a nu risipi materiile prime, 
forța d'e lucru și timpul nostru de 
lucru, de a micșora consumurile 
specifice și a evita cheltuielile 
neeconomicoase, de a gospodări 
astfel bunurile obștești incit să 
contribuim și pe aceste căi la spo
rirea avuției noastre naționale. în
țelegem, insă, toți — întotdeauna și 
in toate împrejurările — că „a nu 
risipi- nu poate fi cuvînt de ordine 
numai pentru o zi-două. ci repre
zintă un comandament social care 
trebuie să pătrundă organic în com
portarea noastră de zi cu zi, de ani, 
de-o viață ? înțelegem că ,.a gos
podări- sau „a economisi" sînt cu
vinte pe care fiecare trebuie să le 
conjugăm printr-un gest reflex. Ia 
toate timpurile, nu numai în numele 
unei preocupări generale pentru 
lucrurile mari, ci ca o preocupare 
personală pentru toate lucrurile 
mari sau mici ? Evident, pe primul 
plan al atenției noastre situăm — 
și trebuie să situăm — grija față de 
aspectul major al problemei — dar, 
în același timp, viața ne pune zil
nic în ipostaze dintre cele mai di
ferite și nu de puține ori ne dăm 
seama că — pierzind din vedere 
amănuntul, simplul fapt mărunt — 
neglijăm lucruri care ne costă fiind
că le risipim, cind. dimpotrivă, ne-ar 
aduce beneficii dacă le-am econo
misi.

Au devenit de-a dreptul prover
biale exemplele cu cronofagia pe 
care o întrețin atitea și atîtea ghi
șee, cu țesătoriile care aruncă res
turile de la pieptănarea firelor, în 
loc să le valorifice, sau cu vitrina 
atelierului de tocilărie din colț, in 
care ard becurile ca într-un hol de 
teatru de cu seara pină dimineața. 
Deseori, însă, asemenea exemple 
scapă vederii noastre pentru că le 
socotim minore, fără importanță. 
Alteori, deși sesizăm ceva, nu ac
ționăm. Nu, să . n-avem senzația că 
izbim cu pumnul în aluat dacă pre
tindem și criticăm. Să pretindem, 
să criticăm, fie că este vorba de ce
tățeanul care pentru un guturai dă 
telefon să vină salvarea in miez de 
noapte, fie că este vorba de directo
rul care nu-și respectă orele de au
diență, ori de primarul comunal 
care transferă problema la județ — 
risipind în mod iresponsabil timpul 
cetățenilor.

Pentru mulțl dintre noi, chiar 
bine intenționați fiind, nu este incă 
absolut limpede că evitarea risipei 
trebuie să cuprindă în mod firesc 
atît fiecare loc de muncă și fiecare 
salariat, cit și fiecare gospodărie și 
fiecare oetățean. Este un adevăr — 
pe care zilnic, în jurul nostru, ii 
vedem demonstrat cu puterea de 
convingere a faptelor — că grija 
față de lucrurile mart și cea față 
de lucrurile mici este una și 
aceeași, izvorâtă din aceeași trăsă
tură definitorie a omului croit și 
educat să fie chibzuit, cumpătat și 
economicos, bun gospodar și bun 
cetățean. Este limpede, nu poți fi

grijuliu și chivernisit cu marile 
bunuri obștești dacă nu te carac
terizează o conduită cotidiană in 
acest sens, dacă nu ești grijuliu și 
chivernisit în toate, și in orice îm
prejurare, cu orice bun — fie el 
obștesc sau personal. Cine, de 
exemplu, uită un bec aprins acasă 
va face același lucru și la birou. 
Veți spune, probabil, că un bec 
consumă o energie electrică aparent 
neglijabilă, dar dacă ne gindim ciți 
pot uita ca noi — și de cîte ori — 
ne dăm bine seama că acest simplu 
fapt mărunt aduce o risipă care, 
amplificată la scară națională, pro
voacă economiei niște pierderi ce 
altfel ar fi devenit plusuri. Intr-o 
gospodărie — ca să mai dăm un 
exemplu de neglijență aparent mă
runtă — se defectează des micile 
instalații și dacă nu le reparăm o- 
perativ ne costă pe noi dar costă 
și societatea, deoarece prin robine
tul defect din bucătărie sau prin in
stalația defectă din baie se scurge 
pe apa simbetei, pic cu pic. o can
titate de apă de care poate alții duc 
lipsă, ori care ar putea fi utilă unui 
șantier. Este, deci, greu de închi
puit că acela dintre noi care nu-și 
gospodărește micul cămin va gos
podări o mare instituție, ori că 
acela care risipește un bob va pu
tea economisi o tonă.

Omul este același — cu aceeași 
conștiință și cu aceleași trăsături 
morale — și cind se confruntă Cu 
problemele mari și cind intllnește 
probleme mărunte. Altfel nu poate, 
pentru că — in ambele situații — 
atitudinea sa este dictată de educa
ția sa. de modul său de a gindi și 
acționa. Este, de aceea, foarte im
portant să considerăm că a gindi și 
a acționa gospodărește reprezintă o 
chestiune de educație și nu de con
junctură — ceea ce înseamnă că 
trebuie să ne autoeducăm, ori să 
ne reeducăm, astfel incit grija de 
a nu risipi să devină o obișnuință, 
un act reflex. Din acest punct de 
vedere — ca părinți, profesori, co
legi sau tovarăși de muncă — în
datoriri deosebite ne revin și in 
educarea copiilor și tinerelor gene
rații. Căci, așa cum se comportă 
astăzi cu bunurile pe care i le pune 
la dispoziție școala sau familia, așa 
se va comporta cetățeanul de miine 
cu averea lui și a societății.

Evident, s-ar putea discuta mult 
despre marea importanță a lucruri
lor mărunte și s-ar mai putea a- 
duce numeroase exemple convingă
toare. N-am amintit atitea fapte 
considerate minore, fără importan
ță. dar care consumă în gol timpul 
cetățeanului, risipind timpul nostru 
de muncă (ceea ce înseamnă o di
minuare a producției societății) 
sau timpul nostru liber (ceea ce 
înseamnă mai puțină disponibili
tate pentru artă și cultură, pentru 
știință, pentru sport). N-am amin
tit de multe alte lucruri mărunte 
— dar, dacă ne uităm mai atenți, 
le sesizăm ușor în jurul nostru în 
fiece ceas.

Lucruri mărunte ? Poate, dar ctt 
de mult ne costă risipirea lor !

înscriem în
CONTUL PERMANENT

AL ECONOMIILOR
• O MAȘINA ÎNLOCUIEȘTE MUNCA A SUTE

PIATRA NEAMȚ 
(Corespondentul „Scin- 
teii“. Ion Manea). — 
în depozitul final de 
bușteni de la Pingărați, 
aparținind Combinatu
lui de exploatare și 
industrializare a lem
nului Piatra Neamț, a 
fost executată, pentru 
prima dată în țara 
noastră, operațiunea 
de cojire mecanică a 
buștenilor de rășinoa- 
se, lucrare care, după 
cum se știe, solicită cel

DE OAMENI

mai mare volum de 
muncă manuală din 
industria lemnului.

Introducerea acestei 
noi tehnologii de mare 
eficiență economică a 
fost posibilă prin pro
iectarea și realizarea 
de către un colectiv de 
muncitori și specialiști 
din cadrul combinatu
lui, în frunte cu ingi
nerul Emil Marcoci, a 
unei mașini originale 
de cojire mecanică cu 
o productivitate de 80

mc pe zi și care înlo
cuiește eforturile ma
nuale a sute de mun
citori pe an. In prezent, 
s-a trecut la organiza
rea producerii in serie 
și la diversificarea a- 
cestei mașini, a cărei 
creație constituie un 
exemplu elocvent de 
valorificare a gîndirii 
tehnice ca mijloc deo
sebit de eficace pen
tru realizarea de eco
nomii.

• CONSUMURI SCĂZUTE PRIN REPROIECTĂRI

SIBIU • (Corespon
dentul „Scînteii", 
Brujan) : Recent, 
Uzina mecanică 
Sibiu a fost 
prinsă o 
tă acțiune 
proiectarea 
șini-unelte 
tare și 
plastică atit în scopul 
ridicării performanțe
lor tehnico-funcționale 
ale acestora, cît și al 
reducerii consumului

N. 
la 

din 
între- 

importan- 
vizind re- 
unor ma
de debi- 
deformare

DE UTILAJE
de metal. Astfel, după 
o primă fază de re- 
proiectare. greutatea 
foarfecii-ghilotină a 
scăzut de la 13.5 tone 
la 9,7 tone, iar din a- 
cest trimestru, prin 
înlocuirea ei cu un nou 
tip de utilaj cu carac
teristici tehnico-func- 
tionale superioare, 
greutatea netă se re
duce la 7.7 tone.

Tot astfel, prin re-

proiectarea presei de 
îndoit tablă de 40 tone, 
greutatea netă a a- 
cestui utilaj a scăzut 
de la 11 tone la 8.5 
tone.

în urma acestor ac
țiuni, ca și a 
valoarea
realizată dintr-un ki
logram 
crescut în ultima pe
rioadă de două ori și 
jumătate.

altora, 
producției

de metal a

IN ZIARUL DE AZI

• UN ANTIDOT AL 
STOCURILOR SUPRA- 
NORMATIVE DE MA
TERII PRIME Șl MA
TERIALE : APROVI
ZIONAREA RITMICĂ

• ACTIVITATEA COMU
NISTULUI DE LA CA
TEDRĂ IN LUMINA 
EXIGENȚELOR FOR
MARII TINEREI GENE
RAȚII

• INSTITUȚIILE DE 
CULTURĂ INTÎMPINĂ 
ANIVERSAREA REPU
BLICII : MUZEELE

• TEATRUL DE PĂPUȘI 
— UN TEATRU DIN 
CARE ABSENTEAZĂ 
EROI! ?

• CUM A SCĂPAT CON
TROLUL OBȘTESC AU
TOBUZUL SI CUM A 
SCĂPAT AUTOBUZUL 
DE CONTROLUL OBȘ
TESC

/*

DRAGOSTEA DE PATRIE Pe primul plan

coordonată esențială
a picturii romanești

in agricultură

Unul din adevărurile cele mai pregnant sesizabile ale 
artei dintotdeauna și de pretutindeni a fost patriotis
mul. Legătura intimă, indestructibilă a creatorului cu 
sufletul unui întreg popor a generat cele mai autentice 
emoții estetice ; cunoașterea și înțelegerea vieții acestui 
neam, apartenența la valorile sale morale și materiale, 
s-au dovedit a fi, de-a lungul anilor, de fundamentală 
importanță in procesul de creație. Discuția pe care am 
«vut-o cu maestrul ALEXANDRU CIUCURENCU, oprin- 
du-se asupra acestui aspect al creației, circumscriindu-i 
trăsăturile la domeniul picturii — a reliefat de la început 
faptul că patriotismul" a asigurat întotdeauna premise 
dintre cele mai favorabile unor realizări de prestigiu.

— Admirabilele flori ale 
Sul Luchian, sau oricare 
dintre peisajele lui Andre- 
escu, pentru a mă referi la 
exemple clasice ale pictu
rii noastre, ne-a spus A- 
lexandru Ciucurencu, au 
adine imprimate în struc
tura lor o nedezmințită 
dragoste pentru pămîntul 
românesc, pentru roadele 
și oamenii lui. De atunci 
încoace, privind retrospec
tiv întreaga istorie a pictu
rii românești, creațiile ei 
cele mai reprezentative, iți 
dai seama că patriotismul 
s-a manifestat ca o con
stantă ; că el a răzbătut 
nu numai din creații de
clarative, ci și din temele 
mai puțin spectaculoase ale 
vieții cotidiene. Cred că 
patriotismul trebuie ințele»

ca o trăsătură firească, e- 
xistentă în ființa fiecărui 
locuitor al acestei țări ; că 
prezența lui în opera de 
artă trebuie să fie la fel

care-țî îndeplinești mese
ria.

Desigur, patriotismul 
poate fi conceput și pe 
plan mai larg, social, ca 
o permanentă luptă pentru 
binele poporului tău, pen
tru dreptate și echitate. Și, 
pentru a mă referi la ac
tivitatea mea din trecut, aș 
aminti faptul că, elev fiind 
la Școala de Arte Frumoa
se, am luptat în ilegalitate 
cu toată pasiunea pentru 
egalitate socială, am luat 
atitudine împotriva ne
dreptăților și neajunsurilor 
de toate felurile. Tablou
rile mele, datînd din acea 
perioadă și de mai tîrziu,

Întregime, în slujba unei 
a 

al 
fi

Transportul

Interviu cu Artistul poporului 

Alexandru CIUCURENCU

de firească. Și, pot spune, 
în calitatea mea de mește
șugar al breslei de pictori, 
că patriotismul ar trebui 
să reiasă, în primul rînd, 
din calitatea lucrului pe 
care-1 faci, din conștiincio
zitatea și sinceritatea cu

care s-au oprit asupra vie
ții modeste a oamenilor 
simpli, reflectau toată com
pasiunea și dorința mea de 
mai bine. Aș 
asemenea, din 
rioadâ. creația
Băncilă, pusă, aproape în

aminti, de 
aceeași pe- 

lui Octav

patriotice. Nu 
mare pictor 

țări care să nu 
tot sufletul alături 
mulțl. Atît Camil 

Nicolae To-

cauze 
existat 
acestei 
fost cu 
de cei 
Ressu, cît și 
nitza sau Francisc Șirato 
au avut atitudini ferme, 
net socialiste. Desenele lor 
apărute In presa democra
tică, atitudinea critică îm
potriva unui regim de ex
ploatare, manifestată atît 
în tematica unor lucrări, 
cit și în scris, sînt, desigur, 
tot atîtea dovezi ale ata
șamentului față de patrie.

Dar, în afară de aceștia, 
au existat o mulțime de 
alți pictori, care, chiar 
dacă nu au activat atît de 
deschis pe plan social, în 
planul intim al artei lor 
au fost permanent alături 
de marea masă a poporu
lui. Intre cele două răz
boaie au existat destui pic
tori. unii dintre e< foarte 
buni, pentru care rele
varea unui aspect mai ne
obișnuit sau mai caracteris
tic

operativ și
depozitarea

în bune
condiții

9

a întregii

al peisajului românesc,

Interviu consemnat de 
Marina PREUTU

(Continuare in pag- a IV-a)

producții
In pagina a ll-a

a republicii
ROMANI*-

Pe om II recomandă 
rezultatele muncii

Pe om îl poți cu
noaște totdeauna după 
rezultatele muncii sale.

Deci, faceți cunoștin
ță cu rezultatele obți
nute în muncă de că
tre Gheorghe Prunduș, 
miner, șef de brigadă 
la Exploatarea minie
ră Herja, Maramureș :

• împreună cu bri
gada. și-a îndeplinit 
sarcinile anuale 
plan.

de

• Deține recordul 
9 tone de minereu 
post, cu 3 tone 
mult decit norma pre
văzută. Performanța 
au dedicat-o aniversă
rii proclamării repu
blicii.

de 
pe 

mai

inițiati- 
brigadă 
lucreze 

lună cu

• A lansat 
va : „Fiecare 
de mineri să 

zile pe 
economisit in 

respectivă11, 
comunistului 

a fost gene- 
Cifră-bilanț

3—5 
exploziv 
perioada 
Ideea 
Prunduș 
rțlizată. 
pe 10 luni : 29 600 kg 
de exploziv economisit 
la Herja.

• A aplicat printre 
primii tehnologia oe 
exploatare a minereu
lui cu inmagazinare in 
panouri scurte. Față 
de vechea tehnologie
— exploatarea in aba
taje cu fișii orizontale
— productivitatea s-a 
dublat. Important : 80 
la sută din 
de la Herja 
după această 
Și mai 
batajul 
devenit 
pentru 
Săsar, 
Sprie, Șuior. Vin. văd 
și... pleacă hotăriți să 
aplice ceea ce au . ~ 
zut. întotdeauna, fap
tele au convins.

îl poți cunoaște 
om după rezultatele 
muncii sale — este o 
condiție. Felul cum 
muncesc, ambianța, re
zultatele muncii mine
rilor i-au plasat întot
deauna printre eșaloa
nele de bază ale clasei 
muncitoare. Minerii 
sînt o elită. Ca miner.

brigăzile 
lucrează 
metodă, 

important : a- 
lui Prunduș a 

un exemplu 
minerii de la 
Cavnic, Baia

vă-

pe

ca șef de brigadă, ca 
om ale cărui rezultate 
în muncă sînt cele a- 
rătate, Gheorghe Prun- 
diis face cinste acestei 
elite, se identifică cu 
trasaturile ei perene, 
esențiale.

...11 cunoscusem cînd- 
va, într-o zi cu soare, 
la hotarul dintre erele 
geologice — la gura 
minei Herja. Tocmai 
ieșea d'in schimb și am 
profitat de prilej pen
tru a sta de vorbă. 
Calm, zimbitor — cal
mul și zimbetul omu-

Minerii din Herja 
își îndeplinesc 
cu cinste datoria

lui care știe că știe, 
știe că poate. Calmul 
și zimbetul omului al 
cărui viitor este sigur 
tocmai pentru că par
ticipă cu drept de de
cizie la construcția a- 
cestui viitor. Mi-a po
vestit, atunci, viața lut. 
O viață care nu se 
deosebește cu tiimic de 
aceea a celor mai 
mulți dintre construc
torii republicii : Mă- 
goaja. un sat pe lingă 
Dej, Salva Vișeu, șan
tiere geologice, mtna. 
Ce-aș fi putut spune 
despre el atunci ? Des
pre faptul că muncește 
bine, frumos ? Mara
mureșul, ca întreaga 
țară, de altfel, e plin 
de asemenea oameni. 
Ce era extraordinar 
aici ? Și n-am scris.

Au urmat inițiativele 
lui Prunduș, recordu
rile... L-am căutat.

— Gheorghe Prun
duș ? — m-a intimpi- 
nat secretarul comite
tului de partid', tovară
șul Ioan Sălăjean. Cău- 
tați-1 la Baia Borșa. 
L-au solicitat minerii 
de Ia Toroioagă să le 
arate „pe viu" cum se 
muncește in abatajele 
cu lnmagazinarea mi-

nerului în panouri 
scurte. Este, cum s-ar 
zice, „ambasadorul" 
minerilor de la Herja 
la Toroioaga. „Amba
sada" lui Prunduș? Mi
nerii Vasile Rus, Ni
colae Cosma, Aurel 
Blaga, Ludovic Balș și 
mecanicul Vasile Mu- 
reșag.

Rezultatele muncii 
ți-1 recomandă pe om, 
dar nu-1 definesc. 
Ceea ce auzisem însă 
despre Gheorghe Prun
duș suna ca o defini
ție, definiția comunis
tului zilelor de azi : 
„N-a ezitat să plece. 
A plecat la Toroioaga, 
la peste 150 km., să 
arate celor de acolo că 
se poate, că dacă el 
reușește, apoi urmează 
să reușească și ei. Că-s 
tot mineri. Și buni. 
Numai că metoda asta 
e mai nouă și dă re
zultate mai bune. Nu 
i-au dat un sector 
ușor. La excavare 
le-au cerut „ambasp- 
dorilor" să lucreze pe 
filonul „Orania". Fru
mos 
tare 
La golire — pe 
nul . "
„prinde" aici 
are să prindă peste tot 
— i s-ar fi spus. 
,.prins-o“. întîi 
nele, apoi oamenii. 
Primii absolvenți : 
minerii 'Loader A. Pop 
și loan Năstuță. Au 
urmat Grigore Paulea, 
Petru Deac. O să ur
meze alții. Toroioaga 
are acum, față de plan, 
20 de zile avans..."

Zilele trecute l-am 
găsit pe Prunduș.

— A fost greu ? De 
ce-ați plecat acolo ?

— Ca la orice înce
put... Era normal să 
plecăm. Era datoria 
noastră să arătăm că 
se poate.

...Felul in 
îndeplinești 
Ceea ce înțelegi 
datorie. Asta nu 
este o condiție a 
noașterii șefului 
brigadă de la Herja. 
Este însuși Gheorghe 
Prunduș — omul.

nume, numai că-1 
dură roca acolo.

filo- 
,.Caterina". Dacă 

metoda.

care îți 
datoria, 

prin 
mai 
cu- 
de

Vasile GAFTONE

Vorbăria poate salva clipa,
dar macină anii

în prima parte a acestei 
anchete am încercat să 
definim citeva din ințe- 
lesurile foarte concrete 
ale, conceptului de auto
critică. potrivit cerințe
lor actuale ale vieți 
noastre, potrivit raportu
rilor statornicite in socie
tatea socialistă. Ce se 
află dincolo de cuvinte, 
ce se va afla, ulterior, 
dincolo de formulele, mai 
mult sau mai Duțin meș
teșugite, despre propriile 
carențe și ce acoperire 
in fapte vor căoăta pro
misiunile ? — ne între
bam în final. Pentru că, 
este limpede, faptele, 
rezultatele practice con
stituie singura probă 
unei autocritici 
bile. Atitudinea 
tică iși vădește, in con
textul raporturilor din 
societatea socialistă, sen
suri multiple, intre care 
și acela, de o impor
tanță covirșitoare, 
luptei sistematice și 
înduplecate 
greșelilor, 
nele care 
greșeli.

Am avea de 
aici exemplul oferit de o 
situație care preocupă 
acum colectivul uzinelor 
„Vulcan". în urmă 
cîtva 
că in 
uzine 
apară 
toare. 
greoi, 
termenele de livrare 
unor utilaje, nu se rea
lizau anumiți indicatori

* a
verita- 

autocri-

Cum era și 
intii centrala 
apoi alte fo-

economici. 
firesc, mai 
economică, 
ruri și, in cele din urmă, 
o brigadă de specialist) 
și activiști de partid din 
domeniul eononvc s-au 
deplasat la „Vulcan" 
și au analizat situa
ția. Au constatat că 
există acolo și multe

compartimente tehnico- 
administrative se practica 
un soi de „fotbal cu sar
cinile și responsabilități
le". prin „pase- repetate 
și ilogice, cărora li se a- 
dâuga și sistemul dezin
formărilor pe scară ie
rarhică. S-au elaborat și 
soluții. Au fest întocmi
te planuri de măsuri, iar

AUTOCRITICA
trebuie să se simtă,

nu doar să se audă <z>

ță era dezinformat și, la 
rindu-i dezinforma pe 
alții, la fel de greu ii 
era să pătrundă in mie
zul fenomenelor din uzi
nă și să decidă schim
bări.

Articolul de fală nu-și 
propune o analiză econo
mică la uzina „Vulcan". 
Este doar un exemplu 
despre un mod eronat de 
a înțelege autocritica. Nu 
puțini sînt cei care, bi- 
zuindu-se pe o concepție 
sui-generis despre auto
critică — și anume recu
noașterea unor greșeli, 
urmată de promisiuni — 
își închipuie că pot sub
stitui o muncă serioasă 
și perseverentă prin fru
moase și „convingătoare- 
fraza autocritice.

Revenind la 
cu tovarășul
Grindeanu. secretar 
Comitetului municipal de 
partid Eucurești, ii re
producem opinia in legă
tură cu aceste atitudini

— Pasarea sarcinilor 
de la un serviciu la al
tul și de la un om la 
altul — ne spune dinsul 
— deci fuga de răspun
dere, superficialitatea 
sint posibile numai aco
lo unde își fac loc au- 
tomuilțumirea, incapaci
tatea de a privi cu un 
ochi lucid activitatea 
proprie, cerințele acu
te ale acestei activități.

discuția
Stelian 

al

cu 
cu 
pot

al 
ne- 

gcrmenii 
fenomc- 

genera

amintit

cu 
timp, s-a constatat 
activitatea acestor 
au început să 

sincope ingrijoră- 
Producțin mergea 
se decalau mereu 

a

greutăți, cauze obiective, 
provenite de la profilul 
foarte complex al uzi
nei. Dar au fost dezvă
luite, totodată, 
glări 
mai 
tele : 
tirea 
nizarea 
uzinale și a depozitelor, 
o activitate dezlinată in 
urmărirea producției, in
disciplină, greoaie asimi
lare a tehnologiilor 
stagnări în 
de autoutilare și 
S-au căutat 
între altele, s-a găsit că 
între diversele servicii și

și dere- 
substanțiale in 

toate compartimen- 
defecțiuni în pregă- 
fabricației, dezorga- 

transporturilor

noi,
activitatea 

altele, 
cauzele și,

la discuția care a avut 
loc cu toți factorii res
ponsabili s-au emis, in- 
cepînd cu fostul 
tor , promisiuni 
că lucrurile se 
dresa urgent. Dar 
redresat.

O nouă intervenție a 
forurilor superioare a a- 
dus unele 
personalul 
conducere, 
ceput de 
re a situației, 
cut simțit, 
insă, se menținea in ace
eași stare... imponderabi
lă față de realitățile din 
uzină, cu aceeași ușurin-

direc- 
ferme 

vor re- 
nu s-au

schimbări in 
aparatului de 
Ceva, un în- 

imbunătăți- 
s-a fă- 

Directorul Mihai CARANFIL

(Continuare 
in pag. a V-a)
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I FAPTUL!
(DIVERS!
Focul a fost 
biruit

S-a întimplat cu câtva timp 
în urmă la centrala electrică 
Paroșeni. La un moment dat, in 
moara de preparare a cărbune
lui s-a- produs o explozie, 
în urma căreia a izbucnit 
un incendiu. Erau in pericol 
instalații în valoare de mili
oane de lei. Salvarea lor depin
dea numai de salariații aflați 
în acel moment in uzină. Și, ca 
la o comandă, toți cei prezemți 
au început lupta cu flăcările. 
După numai un sfert de oră, 
la sosirea pompierilor militari, 
incendiul era localizat. Energe- 
ticienii aflați in uzină își fă
cuseră datoria.

Cursă 
tragică

Șofer la Autobaza din Dorohoi 
(Botoșani), Ioan Huțuleac a ple
cat, intr-una din zilele trecute, 
cu autoturismul l.M.S. 1—BT— 
1065, intr-o cursă clandestini 
pini in localitatea Mihai Vi
teaza. La întoarcere, a luat in 
mașină patru persoane peste 
capacitatea maximă admisă. In 
satul Dolina, in timp ce depă
șea un tractor cu remorcă, cau
ciucul unei rofi din spate a fă
cut explozie. A urmat o ma
nevră defectuoasă și autoturis
mul s-a răsturnat, lulnd foc. 
Consecințele : două persoana 
și-au pierdut viața, alte 5 au 
fost grav rănite, iar mașina 
complet distrusă. După defini
tivarea cercetărilor, I. Huțuleac. 
vinovat de producerea acestui 
grav accident, va fi deferit jus
tiției.

Evazionistul 
fiscal... era 
inspector 
financiar

în ultima vreme, organele de 
revizie ale Administrației finan
ciare a județului Arad au des
coperit mai mulțf 'bvazionfștl 
fiscșli din rindul florarilor par
ticulari. Printre aceșfia se afla 
și Ion Rovența, care vinduse în
treprinderii „Plafar" din Timi
șoara 5045 tulpini de bucsus (o 
plantă ornamentală), încaslnd 
75 675 lei, fără a plăti pentru el 
cuvenitul impozit. In fața evi
denței probelor, I. R. a recu
noscut că, de fapt, el nu era 
singurul beneficiar al acestei 
sume : 27 300 lei reveneau lui 
Teodor Fildan, de asemenea 
grădinar particular. De ce a- 
cesta nu-și vinduse singur 
marfa 7 întrebarea nu este de... 
florile mărului. T. F. este... in
spector la Circumscripția finan
ciară a municipiului Arad. 
Pentru a nu încălca tocmai el 
legea pe care, de fapt, era plă
tit să o apere, a preferat să 
scoată castanele din foc cu mina 
altuia. O necinstită soluție, pen
tru care acum va suporta con
secințele.

I Huliganii 
I la... stop !

I Aflați intr-un autobuz de pe 
linia 78 din Capitală, bătrinii

I Dumitru și Maria Bajurea (In 
virstă de 85 și, respectiv, 75 de 
ani), la una din stații au vrut 

Isă coboare pe ușa din spate.
încasatorul Vasile Gherasim a 
cerut șoferului Vasile Safta să 

(oprească mașina și, in loc să-i 
sfătuiască pe cei doi bătrini să 
coboare prin față, a hotărit să 

Ile dea o lecție forte. Șoferul a 
oprit mașina și i-a venit „în a- 
jutor". Bătrinii au fost scăpați 

Idin miinile celor doi bătăuși de 
către călători, care au sesizat 
apoi conducerea intreprinde- 

Irii despre cele intimplate.
Cercetind faptele, Direcția ge
nerali I.T.B. a luat ime-

Idiat măsurile cuvenite: ce
lor doi huligani li s-a desfă
cut contractul de muncă. „Un

Istop" definitiv și necesar unor
comportări nedemne.

| Imprudență I 
| fatală |

IUn cerb ținut în țarc în peri
oada boncănitului reprezintă — I 

Ispun vlnătorii — un pericol ■
pentru oricine îi iese în cale. | 
Nelulnd in seamă primejdia la I 

Icare se expunea, Nicolae Uri- •
ciuc, salariat la Ocolul Silvic | 
Păt.rfiuți (Suceava) a pătruns, zl- I 

Ilele trecute, in perimetrul care i 
adăpostea un cerb. Imprudență 
fatală. La citeva ore după a- I 

I ceasta a fost găsit fără viață, ■
străpuns de coarnele cerbului |! 
captiv.

Rubrics redacto’d de i i
Dumitru HRCOB .
Gheorqhe DAVID 
fi corespondenții ,Scinleiî‘ 

I_________________________________ I

Deși, pe ansamblul țării 
recoltarea este avansată, 
sint necesare in continua
re eforturi pentru Înche
ierea recoltatului, cu atît 
mai mult cu cit lanurile 
de porumb necules sint 
localizate intr-un număr 
relativ mic de județe și 
unități agricole. Aceeași 
situație se constată și la 
sfecla de zahăr, ceea ce 
impune organizarea 
trajutorării cu forță 
muncă și mijloace 
transport.

In prezent, cel mai maro 
volum de muncă este de 
efectuat la transportul și 
depozitarea recoltei. Pe 
cimp sint cantități însem
nate de știuleți, sfeclă de 
zahăr, coceni, frunze și 
caiete de sfeclă, oare tre
buie puse grabnic la adă
post de intemperii. O 
parte a porumbului a fost 
depozitată provizoriu, în 
condiții improprii conser
vării pentru lungă durată, 
uneori pe „paturi" de co
ceni. De asemenea, există 
cantități foarte mari de 
sfeclă de zahăr, sfeclă fu
rajeră și alte rădăcinoase 
netransportate.

Reducerea decalajului 
dintre suprafețele recolta
te și cele eliberate nece
sită corelarea mai bună a 
eforturilor, organizarea 
folosirii mijloacelor de 
transport în schimburi 
prelungite, așa cum se 
procedează în unitățile a- 
vansate la aceste lucrări. 
In județele Olt, Arad, Ba
cău, Timiș și altele, in 
multe cooperative agricole 
s-au întocmit grafice și 
itinerare precise pentru 
utilizarea mijloacelor de 
transport la întreaga lor 
capacitate. La cooperati
va agricolă Jimbolia, ju
dețul Timiș, bunăoară, se 
lucrează zilnic cu 35 că
ruțe proprii și cu 8 re
morci ale S.M.A. Pentru a 
reduce distanțele de 
transport, cooperatorii au 
amenajat arioaie la mar
ginea lanurilor, lingă șo
selele pietruite, de unde 
știuleții sint încărcați in 
camioane și transportați 
la bază.

Un aport pozitiv apre
ciabil au acțiunile de în
trajutorare, de sprijinire 
a unităților care au canti
tăți mari de porumb ți 
sfeclă de zahăr in cimp, 
și nu dispun de suficiente 
mijloace de transport. în 
acest sens bine procedea-

În
de 
de

zu organele agricole din 
județele Ilfov, Olt, Timiș, 
Constanța și altele, care 
au organizat transferarea 
a numeroase mijloace de 
transport de la Întreprin
derile pentru mecanizarea 
agriculturii în raza cărora 
s-a Încheiat această lu
crare. De pildă, în jude-

colete de sfeclă etc. 
Transportul acestora lingă 
fermele zootehnice sau 
la marginea tarlalelor, in 
apropierea drumurilor 
pietruite sau asfaltate se 
impune cu atît mai mult 
cu cit pe terenurile elibe
rate urmează să fie efec
tuate arăturile de toamnă.

Pe primul plan 
în agricultură:

TRANSPORTUL
OPERATIV $1

DEPOZITAREA IN

ÎNTREGII PRODUCȚII
tul Timiș, de la S.M.A. 
Bethausen au fost trimise 
trei remorci la cooperati
va agricolă Cărpiniș, Iar 
la Lenauheim, șase re
morci.

Paralel cu transportul 
știuleților și sfeclei de za
hăr. se impun măsuri 
pentru urgentarea aduce
rii lingă fermele zooteh
nice a produselor secun
dare ale culturilor agri
cole — coceni, frunze și

Pe măsură ce noi unități 
Încheie recoltarea este 
posibil să fie concentrate 
mai multe forțe la trans
portul produselor, acțio- 
nindu-se operativ pentru 
redistribuirea camioanelor 
și remorcilor, pentru fo
losirea tuturoi> atelajelor 
la scoaterea întregii re
colte din cimp. Concomi
tent cu concentrarea mij
loacelor de transport In 
unitățile rămase in urmă,

trebuie luate măsuri fer
me pentru utilizarea lor 
la întreaga capacitate, 
pentru reducerea stațio
nărilor inutile, încărcarea 
și descărcarea rapidă a 
fiecărui mijloc de trans
port.

In condițiile acestui an 
este necesar un plus de a- 
tenție pentru depozitarea 
produselor și prevenirea 
cazurilor de degradare a 
acestora. Cea mai urgentă 
problemă o constituie asi
gurarea spațiilor de depo
zitare a întregii recolte, 
amenajarea acestora cu 
mijloace locale, manifes
tarea spiritului gospodă
resc pentru a găsi peste 
tot cele mai eficiente so
luții. In acest sens se pot 
reliefa numeroase iniția
tive demne de urmat. In 
toate județele au fost 
luate măsuri pentru asi
gurarea spațiilor necesa
re depozitării produselor 
toamnei. La cooperativa 
agricolă din Recaș, jude
țul Timiș, de pildă, pen-, 
tru depozitarea provizorie 
a recoltei, în zilele cind 
baza nu poate prelua toa
te produsele, au fost asi
gurate spații in sectorul 
zootehnic. Bune sint mă
surile care vizează folosi
rea tuturor construcțiilor 
disponibile în diferite u- 
nități din localitățile res
pective. Cooperativa agri
colă Chizătău, din același 
județ, a apelat la sprijinul 
unității din localitate a 
întreprinderii Extraceram, 
care i-a pus la dispoziție 
unul din șoproanele sale, 
cu o capacitate de 3 000 
tone, pentru depozitarea 
porumbului.

O atenție specială tre
buie acordată controlului 
asupra modului cum sint 
conservate produsele, în
deosebi cele depozitate in 
perioada ploilor, cu un 
procent ridicat de umidi
tate. Verificarea silozuri
lor de cartofi, sortarea și 
resortarea acestora ori de 
cîte ori este nevoie, con
trolul și sortarea știuleți- 
lor de porumb pentru pre
venirea mucegăirii, insilo- 
zarea atentă a sfeclei de 
zahăr, depozitarea opera
tivă a cocenilor și a celor
lalte resurse de furaje 
reprezintă o continuare 
firească a preocupărilor 
pentru înlăturarea orică
rei risipe, a oricăror pier
deri din produsele toam-

Un antidot al stocurilor supranormative
de materii prime și materiale

APROVIZIONAREA
RITMICĂ

Chiar dacă nu este vorba de risipă 
în adevăratul sens al cuvintului, to
tuși suprastocarea valorilor materiale 
reprezintă unul dintre fenomenele 
cele mai dăunătoare sub aspect 
economic, gospodăresc. Aceasta, mai 
ales, din cauză că o serie de mate
riale și produse pentru fabricarea 
cărora s-au cheltuit materii 
prime, timp, bani și muncă 
simt imobilizate sau, mai bi- 
ne-zis, sustrase din circuitul 
economic normal, influențind 
astfel negativ viteza de ro
tație a fondurilor de produc
ție ale economiei. Căutind să 
desprindem citeva cazuri de 
acest gen, să demonstrăm 
consecințele stocării peste ne
cesitățile reale ale producției, 
am întreprins, împreună cu 
tovarășii Vladimir Cojocaru și 
Dumitru Mihăilă, inspectori 
principali în centrala Băncii 
Naționale, o anchetă în trei 
întreprinderi bucureștene.

Un prim popas l-am făcut 
la Uzina de medicamente. 
Discuțiile pornesc de la va
loarea imobilizărilor de mij
loace circulante : peste 35 de 
milioane lei, „acoperite" fi
nanciar prin credite cu do- 
binzi penalizatoare.

— In acest an — ne-a pre
cizat directorul comercial al 
uzinei. Constantin Ionescu — 
cauzele principale ale acestei 
situații financiare necores
punzătoare ar fi in principal 
două : in primul rînd. modi
ficarea planului inițial la grupa 
dusedor de sinteză pentru a se fabrica 
alte sortimente de medicamente ce
rute pe piață și, in al doilea rind, 
necorelarea planului de aprovizionare 
cu exportul, in sensul că am livrat în 
străinătate alte produse decit 
scontate inițial de noi.

— De ce nu ați renunțat la 
vizionarea unor materiale, in 
mentul In care v-ați dat seama că 
nu mai aveți nevoie de ele 7

— La unele am făcut renunțări, 
unii furnizori au acceptat să-și mo
difice contractele, alții nu. Dar și 
materialele aprovizionate peste ne

consuma invoile curente le vom 
cele din urmă.

Răspunsul nu este 
Centrala industrială de 
și coloranți, grefată chiar pe uzina

satisfăcător, 
medicamente

de medicamente, are atribuții și po
sibilități multiple de investigare a 
pieței interne și externe, în vederea

pro-

cele
apro- 

mo-

Noi construcfii de locuinfe în orașul Turnu-Mâgurele
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Tot pe loc, pe
încă de la darea 

sa in folosință — a- 
ceasta se Intîmpla cu 
vreo 14 ani în urmă 
— căminul cultural 
din comuna Oteșani, 
județul Vîlcea, a in
trat în „autodemola- 
re“. Dădea o ploaie — 
mai cădea o bucată 
din tencuiala tavanu
lui. Și cînd, In W71, 
nu prea mal avea ce 
să cadă, serviciul de 
proiectare al direcției 
de sistematizare și ar
hitectură din cadrul 
consiliului popular ju
dețean a hotărit să 
întocmească — In sfîr- 
șit — un deviz pen
tru reparații capitale, 
în valoare de 50 000 
lei, pe care apoi l-a 
predat, prin consiliul

popular comunal, șan
tierului Horezu al 
cooperativei județene 
„Constructorul".

Cum au pus m'na 
pe documentație, exe- 
cutanții s-au înura- 
gostit foc‘de căminul 
cultural Incit nici azi, 
după mai bine de trei 
luni de la expirarea 
termenului de încheie
re a lucrărilor, nu vor 
să-și scoată schelele. 
De fapt, nic) n-or să 
plece prea curind, de
oarece reparațiile s-au 
efectuat în așa fel. 
incit s-au deterio
rat și mal rău tava
nele. Așa se face că, 
de peste șapte luni ti
nerii din •ocn’lt-'le 
nti-șl mai pot da în- 
tilnire la căminul cui-

tural. Scena râmîne în 
continuare în seama 
cooperativei „Con
structorul" care, zice-se 
(și ritmul execuției 
confirma), că joacă 
strba pe loc. De cln- 
tat îi cîntă (în stru
nă) conducerea coope
rativei sus-amintite, 
ca și consiliul popu
lar comunal, care nu 
se interesează de ur
gentarea lucrărilor. 
Culmea este că, 
puțin pînă la ora 
tuală, nici forurile 
dețene de resort 
s-au învrednicit 
schimbe... tonul.

cel 
ac- 
ju- 
nu 
să

lon STANCIU 
corespondentul 
„Scînteii"

„N-aveți voie să descoperiți
defectele ciorapilor!"

întimplător, mă a- 
flam de față. O tină- 
ră, cumpărlndu-și o 
pereche de ciorapi re- 
lon „Lux" (de la ma
gazinul universal din 
Ploiești) a încercat 
să-i desfacă, să vadă 
dacă nu cumva au de
fecte. Vînzătoarea i-a 
atras Insă atenția :

— Nu, nu aveți voie 
să-i desfaceți. Apoi a 
adăugat: Dar n-avețl 
grijă, fabrica garan
tează calitatea ciora
pilor.

— Este In regulă a- 
tunci, s-a * 
enta.

A plătit
A doua 

mele ore _ _ 
ții, cine credeți că a 
venit la sbbredacția 
ziarului nostru din lo
calitate? Tînăra cum
părătoare a ciorapilor 
„garantați".

— Vreau să vă arăt 
ceva 
Ceva 
slaba

învoit cll-

și a plecat, 
zi, la pri- 
ale dfmine-

— ne-a spus, 
care dovedește 
responsabilitate

a fabricii 
tricotaje 
de calitatea produse
lor sale. Și ne-a ară
tat ciorapii pe care în 
magazin nu avusese 
voie să-i desfacă. A- 
veau nu un defect, ci 
mai multe. în primul 
rir.d, mărimea prevă
zută pe eticheta de 
control nu corespun
dea : ciorapii erau 
mai mici cu două nu
mere ; apoi, unul era 
mai scurt decit celă
lalt cu circa 3 cm., iar 
talonul era și el dife
rit de la 
altul. La 
daugă și 
țesătură 
fecte vizibil remaiate. 
Așadar, clienta dăduse 
54 de lei pe două pe
rechi de ciorapi... re
but. Am crezut că la 
mijloc nu poate fi de
cit o Intimplare nefe
ricită (deși nici așa 
ceva nu poate fi ac
ceptat). De aceea, am

de ciorapi si 
Sebeș față

un ciorap la 
acestea se a- 
faptul că In 
existau de-

tov. 
res

ponsabilul magazinu
lui, asupra calității 
ciorapilor fabricați la 
Sebeș. Și am aflat că 
nu este deloc un caz 
izolat, nu este deloc 
o intimplare. Fabrica 
din Sebeș, ca și Ades- 
go din București (ni 
s-au arătat mai mul
te exemple) trimit a- 
deseori in magazine 
ciorapi cu defecte.

Cumpărătoarele pun 
însă tot mai insistent 
întrebarea : cînd va fi 
barat drumul către 
rpagazine al ciorapi
lor rebut 7 Atît noi, 
cit și cumpărătoarele.

consultat și pe 
Gheorghe Vâsli,

1
**

*I

*V
**

MOTEL

cu. și cumparaioareic. . 
așteptăm răspuns din ) 
partea fabricilor în 
cauză, dar și a orga
nelor comerțului care 
recepționează, cu o- 
chii închiși, astfel de 
produse.

Const. CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

în orașul Tg. Neamț a fost 
terminată construcția primului 
motel din această frumoasă 
zonă turistică a țării, denumit 
sugestiv „Plăieșu". Noua uni
tate. realizată intr-o linie arhi
tectonică originală, cu folosirea 
unor elemente decorative spe
cifice ținutului Neamțului (lemn

cioplit, piatră hașurată, mozaicuri 
colorate), dispune de camere 
confortabile pentru cazare, un 
restaurant, grădină, terasă, ser
vicii utilitare etc., care stau la 
dispoziția numeroșilor turiști, 
chemați de frumusețile aces
tor meleaguri.

cunoașterii mai exacte a structurii 
fabricației in perioadele următoare ; 
concomitent, are datoria de a prac
tica un sistem de colaborare mai 
elastic cu furnizorii si de a dispune 
dț competența conferită prin lege de 
a controla mai îndeaproape derula
rea aprovizionării și desfacerii. Or. 
la ora actuală, pe lingă stocurile 
materiale de circa 6 milioane lei. 
care nu au imediată utilizare în pro
cesul productiv, se află în uzină, la 
dispoziția întreprinderii de desfacere 
a produselor chimice, materiale in 
valoare de circa 13 milioane lei. care 
nu au fost distribuite și care, după 
scurgerea perioadei de trei luni pre
văzute în normative, se vor reîn
toarce în patrimoniul uzinei.

Vizităm întreprinderea. In depozi
tul final al secției „Tableta", abia 
avem pe unde trece.

— Așa se intimplă la flecare sfir- 
șit de lună, ne spune Anca Olariu, 
șefa depozitului 15. Din cauza nerit- 
micității fabricației, nu mai prididim 
să formăm loturile de medicamente 
și să le expediem.

Iată dar că o defecțiune per
petuă in circuitul productiv creează, 
anormal, stocuri de marfă in anu
mite perioade in întreprinderi și ..go
luri" de aprovizionare la beneficiari. 
Aflăm că fenomenul este propriu tu
turor secțiilor uzinei

La depozitul nr. 9 găsim, pe Ungă 
un stoc de materiale rămase de la 
lucrările de investiții, și o serie de 
piese de schimb aprovizionate peste 
necesități. Anul acesta, de pildă, 
deși se aflau in stoc 34 roți dințate 
RSV din duraluminiu de două di
mensiuni. au mai fost aprovizionate 
80 de bucăți din bronz de 12—20 de 
ori mai scumpe, dar din care, in zece 
luni, s-au consumat numai 29. Iată, 
așadar, efectele unui fals spirit de 
gospodar. Din dorința de a avea „că
mara plină" se supraestimează ne
voile reale, se srot din circuitul eco
nomic valori materiale și bănești. 
Numai piesele amintite, aflate in 
stoc la data investigațiilor noastre, 
valorează aproape 84 000 lei, dar lor 
li se adaugă numeroase arcuri 
pentru... autocamioane, de care încă 
nu se știe dacă mai este nevoie, pre
cum și alte piese și materiale ce ri
dică supranormativele fără mișcare 
și de prisos la suma de 2.4 milioane 
lei. Ce se întreprinde pentru lichi
darea lor 7

Din discuția cu directorul comer
cial al uzinei a reieșit că modalită
țile de revenire a stocurilor în ca
drul normativelor nu sint încă pe 
deplin conturate. Ne surprinde, tot
odată, că situația financiară dificilă 
a Uzinei de medicamente nu a alar
mat conducerea Centralei de medi
camente și coloranți pină intr-atît

Incit să determine masuri ferme de 
prevenire a abaterilor de Ia disci
plina de plan și financiară, de com
batere a spiritului de galanton pe 
buzunarul statului.

La o altă întreprindere, uzina „Po- 
lieolor", discuția asupra imobiliză- 

de mijloace materiale cu ing. 
Aurelian Blaga. directorul 
general al Grupului indus
trial de lacuri și vopsele, 
începe oarecum surprinză
tor :

— Pentru a putea să fim 
făcuți răspunzători de exis
tența unor stocuri peste ne
voile reale, trebuie să ni se 
determine care sint aceste 
necesități — afirmă directo
rul* general. Or, deși noi am 
cerut încă de la începutul 
anului să se clarifice aceas
ta chestiune, nici la ora ac
tuală ea nu este lămurită. 
Așa, de pildă, se știa din 
luna decembrie 1971 că pro
ducția contractată spre a fi 
fabricată în anul 1972 era 
mai mare decit cea prevă
zută In planul de producție* 
dar nu ni s-au acordat mij
loace financiare la nivelul 
obligațiilor contractuale. Așa 
se explică faptul că, deși u- 
zina a depășit planul pe 10 
luni cu circa 76 de milioane 
lei, totuși, supranormativele 
marchează o creștere destul 
de importantă și prevedem 
că ele se vor mări și mai 
mult.

asemenea incertitudine In careo
„plutesc" stocurile uzinei „Policolor" 
este dăunătoare nu numai prin fap
tul că denaturează situația reală a 
drepturilor financiare ale întreprin
derii, dar creează un mediu pro
pice mascării unor aprovizionări ne
raționale, lipsește conducerea unită
ții, organele de control de posibilita
tea unor verificări clare, obiective 
asupra mersului aprovizionării sl 
consumului. întrucit singura certi
tudine in situația finaziciară a uzinei 
o reprezintă cele 666 000 lei dobinzl 
penalizatoare, suportate de la În
ceputul anului și pină in prezent, 
considerăm că se impune o grabnică 
intervenție din partea forurilor de 
resort pentru redresarea activității 
comerciale și financiare a uzinei.

Iată, acum, ce dimensiuni — de-a 
dreptul bizare — poate căpăta feno
menul imobilizărilor la uzina „Elec
tronica". Această Întreprindere, con
form bilanțului încheiat la 30 sep
tembrie a.c., utiliza 
clare de 2,4 ori mai 
mativul aprobat. Ca 
bilizărilor in stocuri 
înregistrate in acest an, dobinzile pe
nalizatoare — suportate din cheltuie
lile de producție —• au însumat 4.4 
milioane lei. Șl -totuși, -indicatorii de 
eficiență sint raportați ca reali
zați : 100,3 la sută >■ la «>planul de
beneficii, o economie de 6.4 lei la 
cheltuielile la 1000 lei producție- 
marfă. Asemenea cifre demonstrea- 
să fără echivoc superficialitatea cu 
care a fost iutocmit planul financiar 
al întreprinderii, ușurința cu care 1 
s-a permis să utilizeze ineficient 
resursele materiale și bănești.

Deficiențele în gospodărirea aces
tor resurse in întreprinderile inves
tigate nu sint de dată recentă. 
Organele bancare au aplicat de alt
fel, in acest an, sancțiuni între
prinderilor în cauză, prin dobînzi pe
nalizatoare ; totodată, au blocat, pe 
mai multe luni, 10 la sută din sala
riile unor cadre de conducere vino
vate de utilizarea ineficientă a unor 
fonduri, precum șl de lipsa de preo
cupare pentru lichidarea Imobilizări
lor. Dar, după cum se vede, sint ne
cesare măsuri mai drastice.

Principala problemă care trebuie 
rezolvată in unitățile amintite este 
revenirea la o situație financiară 
normală. Totodată, comitetele de 
partid din unitățile amintite trebuie 
să desfășoare o mai intensă muncă 
de educare in spiritul bunului gos
podar a celor care răspund de acti
vitatea economică, pentru a respecta 
întocmai disciplina financiară.

mijloace finan- 
mart decit nor- 
urmare a imo- 
supranormative

Comeliu CARLAN

...Capătul liniei de autobuze nr. 30 
din cartierul Alexandru cel Bun din 
Iași. împreună cu o echipă de con
trol obștesc asistăm la desfășurarea 
circulației în acest punct al orașului, 
incercind să stabilim în ce măsură 
salariații Întreprinderii locale de 
transport — I.T.Î. — își respectă 
graficele. Primele constatări : deși 
intervalul de timp dintre mașini este 
planificat la 8 minute, între turele 
1 și 3 și Intre turele 5 și 7, călătorii 
așteaptă în stație cite 20—25 de mi* 
rute. De ce 7 Șoferii de pe turele 2 
și, respectiv, 6 nu sint prezenți pe 
traseu, iar ceilalți circulă nu dună 
programul stabilit ci... după cum vor. 
Dispecerul de serviciu, în loc să in
tervină pentru a asigura o circulație 
ritmică a autobuzelor, stă la adăpost, 
în cabină, ignorînd protestele îndrep
tățite ale cetățenilor.

Raidul continuă pe alte trasee. Se 
trefle șl pe la garqj. Observațiile con
trolorilor obștești se înmulțesc : 55 de 
autobuze din cele 200 existente în in
ventarul întreprinderii I.T.Î. nu au 
pornit in cursă in ziua controlului ; 
71 din cele 145 care au circulat s-au 
retras pentru o perioadă de timp în 
garaj deoarece s-au defectat ; la dis
peceratul central autobuzele sint diri
jate după un grafic întocmit acum... 
10 ani ; în autobuze și tramvaie nu 
sint afișate tarifele pe zone de cir
culație ; de asemenea, nu sint afișa
te numerele matricole ale șoferilor și 
tie taxatoarelor ; la capetele de li
nie nu se face curățenie in mijloa
cele de transport etc.

în final — așa cum prevede art. 15 
din Legea nr. 6/1972, privind organi
zarea și funcționarea controlului ob
ștesc — membrii echipei vor să înscrie 
în registrul unic de control observa
țiile lor. Zadarnic insă. Nici la disne- 
ceratele de la capetele de linie și nici 
la garai nu există un asemenea re
gistru. Ă doua zi. împreună cu mem
brii echipei, ne deplasăm la sediul 
Întreprinderii.

— Sintem de la controlul obștesc 
și...

— Tovarășul director nu este — ne 
taie scurt vorba secretara. Inginerul- 
șef e plecat, iar contabilul-șef lipseș
te. Și... sintem „pasați" la un mem-

bru din comitetul de direcție, Nicolae 
Plutea nschi.

— De unde spuneți că sinteți 7 — ne 
întreabă N. P.

— De la controlul obștesc.
— Și ce să fac cu dv. 7 Mai bine il 

chem pe președintele sindicatului.

treprînderi subordonate consiliului 
popular municipal 7

— La dv. a fost controlul obștesc 7 
— il întrebăm pe Gh. Ghinea, direc
torul întreprinderii locale de gospo
dărie locativă — I.G.L.L.

— Nu cunosc. Să mă interesez... Și 
tovarășul director pune mîna pe te-

Cum a scăpat

și cum a scăpat autobuzul

Raid în unitafi de interes public din lași

(Și-I cheamă — n.n.).
Le relatăm celor doi interlocutori 

constatările noastre de pe teren și, 
înainte de a părăsi întreprinderea, 
notăm in carnetul de reporter : deși 
au trecut mai bine de 4 luni de la in
trarea în vigoare „ Legii nr. 6, la 
I.T.Î. nici măcar nu s-a aflat că func
ționează controlul obștesc 1

Care să fie situația la celelalte în-

lefon : Alo, centrul 5 7 Pe la voi a 
fost controlul obștesc ?... Deci n-a 
fost... Alo, centrul 6 7... Nici la voi 
n-a fost 7... Nici la centrul 2 7... Alo, 
centrul 3 7 Controlul obștesc... Da, 
cînd a fost ?.. Acum o lună 7 (Leg»a 
prevede să fiți anunțați imediat de 
acest lucru — ii comunicăm noi di
rectorului). I-auzi, continuă directo
rul !a telefon, legea spune că trebuia 
să-ml spuneți și mie. De ce n-ați

făcut-o 7... Cum 7 Nu v-a spus ni
meni 7... Da, aveți dreptate, mi-a 
scăpat.

La despărțire, punem următoarea 
întrebare :

— Ce măsuri ați luat de la apari
ția Legii nr. 6 pentru a crea condiții 
de desfășurare a controlului obștesc?

— Sincer să fiu 7
— Adică 7
— Adică, n-am 
Am mers și la 

deri subordonate 
municipal cuprinse in tabelele de con
trol obștesc. Rezultatul 7 Din 72 de 
controale cîte trebuiau efectuate idei, 
de la intrarea in vigoare a legii, a-au 
făcut doar... două. Cine trebuia să se 
sesizeze de această stare de lucruri 7 
Cităm din lege : „Activitatea de con
trol obștesc este condusa și organi
zată de Frontul Unității Socialiste" 
(art. 2, cap. I).

— Noi ne-am ocupat mai mult de 
controlul obștesc din comerț, încearcă 
o scuză tovarășul Viorel Tiron, prim- 
vicepreședinte al consiliului popular 
municipal, președintele comisiei de 
control obștesc de pe lingă Consiliul 
local al F.U.S. Celelalte sectoare 
ne-au cam* scăpat.

— Așadar, unele întreprinderi tre
cute pe tabel au cam scăpat, dar al
tele — oficiile de asigurări sociale și 
de pensii, serviciile de spațiu locativ, 
oficiile de repartizare a forței de 
muncă, oficiile de asistență socială 
șa. — nici măcar nu au fost trecute 
pe tabelele de control obștesc, fiind 
astfel sustrase verificărilor din partea 
reprezentanților cetățenilor ! !

— Intr-adevăr, ne-au scăpat și ele, 
dar vă asigur că in cel mai scurt 
timp...

Acesta ar fi, in linii mari, tablou! 
activității controlului obștesc în uni
tățile subordonate Consiliului popular 
municipal Iași. Un tab’ou, din cite 
s-a putut vedea, nesatisfăcător. Vrem 
să credem că rîndurile de față vor 
constitui un motiv de meditație — nn 
numai pentru ieșeni, dar și pentru 
acele municipalități unde lucrurile se 
mai prezintă încă la fel.

făcut nimic, 
celelalte intreprin- 
consiliului popular

Mthal IONESCU 
Manole CORCACI
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r.ireocupare centrală a învătâmîntului de
,,La plenara din noiembrie anul trecut și la Conferința 

Națională s-a acordat o mare atenție problemelor eticii și echi
tății socialiste. Au fost luate in acest sens o serie de măsuri, 
au fost elaborate un șir de documente, printre care și normele 
de viață socialistă, supuse dezbaterii publice. Desigur, ele 
urmează a fi definitivate și aplicate în viață. Dar nu trebuie 
așteptat pină cind vor fi definitivate de Congresul al Xl-lea. 
Ele ar trebui să-și găsească aplicarea in viață și in activitatea 
de zi cu zi. Ca să spun așa, trebuie să le experimentăm de pe 
acum in viață. Nu numai să le studiem și să facem propuneri 
de îmbunătățire a lor, dar să le aplicăm și, pe baza experienței 
pe care o vom ciștiga, să putem trage concluziile necesare in 
vederea definitivării lor la Congresul al Xl-lea al partidului. 
Aceasta va fi, cred, cea mai eficientă contribuție la elaborarea 
unor criterii și norme care să constituie îndrumar pentru fiecare 
membru de partid și membru al tineretului comunist, pentru 
fiecare cetățean al patriei noastre".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea Ia Consfătuirea cadrelor 
didactice care predau științele sociale în 

Invățămintul superior)

k__________________________ _______________ >

—
S-a împlinit, zilele acestea, un an de la Plenara 

din noiembrie 1971 a Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, eveniment deosebit in viata 
partidului nostru, moment de bogate semnificații 
pentru întreaga viață spirituală a societății noastre. 
După cum se știe, plenara a adopta! Programul de 
măsuri — cuprins in Exjftinerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — pentru îmbunătățirea activității ideolo
gice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și e- 
ducația socialistă a maselor, pentru așezarea rela
țiilor din societatea noastră pe baza principiilor eti
cii și echității socialiste și comuniste, program pe 
care Conferința Națională a partidului și l-a însușit 
In întregime ca pe o autentică Cartă a educației so
cialiste, parte integrantă a programului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate in pa
tria noastră.

Sintetizind roadele efervescentei activități ideolo
gice din acest răstimp, Conferința Națională 
a cristalizat principiile de bază ale mo
ralei noastre în Proiectul de Norme ale vieții 
și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socia
liste, document de largă rezonanță in prezentul so
cialist, deschizător de ample perspective spre viito
rul comunist al patriei.

Proiectul de Norme reprezintă un instrument de 
lucru de însemnătate vitală in munca propagandiști
lor, in întreaga activitate ideologieă-educativă a or
ganelor șl organizațiilor de partid.

Este știut că obiectivul fundamental al întregii pro
pagande de partid îl constituie formarea și dezvolta
rea conștiinței oamenilor muncii, in vederea unei 
aprofundate înțelegeri a politicii partidului, a apli
cării ei ferme și entuziaste in toate sectoarele. Or, 
proiectul de norme, programul de educație comu
nistă sînt menite tocmai să orienteze precis, clar 
și ferm, să stimuleze perfecționarea activității de 
modelare a conștiinței.

Unul dintre tărimurile principale, de însemnătate 
esențială, ale muncii propagandiștilor II consti
tuie contribuția la succesul construcției eco- 

k_____________ ________

nomice. Cu tot mai multă hotărire militează 
această vastă armată de educatori comu
niști pentru a face clar înțelese sarcinile in 
domeniul economic, a-i mobiliza pe cei ce mun
cesc la creșterea producției și productivității muncii, 
ridicarea eficienței economice, instaurarea pretutin
deni a unui spirit de bună gospodărire și combaterea 
risipei, îndeplinirea planului cincinal înainte de ter
men.

Totodată, propagandiștii sint chemați să-și intensi
fice eforturile pentru înrădăcinarea in comportarea 
oamenilor, in intreaga noastră viață socială, a prin
cipiilor și normelor eticii noi. z\șa cum sublinia se
cretarul general al partidului nostru în cuvîntarea la 
Consfătuirea cadrelor didactice care predau științele 
sociale in invățămintul superior, aceste norme trebuie 
nu numai studiate, ci aplicate in viață, in activitatea 
de zi cu zi, aceasta fiind cea mai eficientă contribu
ție la elaborarea unor norme și criterii care să con
stituie îndrumar pentru întreaga comportare in so
cietatea noastră. în măsura in care se va asigura 
ca in fiecare colectiv toți membrii săi să trăiască șt 
să muncească in chip comunist, sarcinile vor fi mai 
bine îndeplinite, ritmurile progresului nostru eco
nomic și social se vor accelera.

Propagandistul este chemat sa militeze cu neobo
sită pasiune pentru dezvoltarea unor asemenea trăsă
turi umane de înaltă valoare morală ca : patriotismul 
socialist, a cărui esență este consacrarea tuturor for
țelor pentru înflorirea continuă a patriei, pentru spo
rirea patrimoniului ei material și spiritual, pentru a- 
firmarea tot mai puternică a națiunii române în rîn- 
dul națiunilor lumii ; munca de inaltă conștiinciozitate 
și eficiență pentru binele obștii, principiu înscris pe 
frontispiciul societății noastre ; grija și răspunderea 
pentru gospodărirea și sporirea avuției naționale, fun
damentul bunăstării tuturor ; cinstea, sinceritatea, co
rectitudinea in relațiile cu ceilalți membri ai colectivi
tății socialiste ; echitatea, principiu caracteristic 
unei societăți care s-a născut din lupta pentru drep 
tate socială a oamenilor muncii conduși de partid ; in

transigența împotriva reminiscențelor gîndirii șl 
mentalităților retrograde, împotriva viciilor morale 
care degradează și înjosesc ființa umană etc.

Nimic mai străin muncii ideologice-educative de- 
cît caracterul de campanie. Sarcina propagandiștilor 
este de a nu considera activitatea de popularizare și 
inrădăcinare a normelor, a codului moral ca o cam
panie sau ca o acțiune disparată, specifică 
exclusiv anumitor momente ale muncii politico-edu
cative. Indiferent unde își desfășoară activitatea — 
la cursurile de partid, la catedre, la cabinetele do 
științe sociale — indiferent de tematica abordată — 
fie că aceasta se referă la probleme de economie 
concretă, fie că e vorba de probleme ale filozofiei 
marxiste etc. — propagandiștii au îndatorirea de • 
releva substratul și implicațiile morale ale oricărei 
probleme și activități umane, de a insufla celor pe 
care ii instruiesc și educă o viziune profund res
ponsabilă asupra oricărui act de muncă sau de viață, 
in spiritul înaltelor principii ale proiectului de 
norme. Totodată, avînd in vedere că acest document 
este pus în dezbatere publică in vederea perfecționă
rii lui, spre a fi supus spre aprobare Congresului al 
Xl-lea al P.C.R., propagandiștii sint chemați să con
tribuie activ la stimularea dezbaterii, să-l antrenez* 
pe comuniști, pe toți oamenii muncii Ia formularea 
de propuneri și sugestii menite să-1 îmbogățească și 
să-l desăvîrșească.

Militind activ pentru înfăptuirea neabătută a pre
ceptelor codului etic, propagandistul trebuie să nu 
uite nici o clipă că temelia autorității cuvlntului său 
tn mase o constituie Îmbinarea organică intre cuvint 
și faptă ; pentru a face din proiectul de norme o 
realitate etică a colectivului unde lucrează trebuie 
să fie, el însuși, un exemplu de atitudine înaintată 
în muncă și in viață, de comportare demnă, cores
punzătoare înaltului titlu de comunist.

Proiectul de norme va deveni astfel o oglindă fi
rească a fizionomiei morale a societății noastre, un 
inalt șl stimulator etalon moral, puternică pirghie a 
progresului accelerat al patriei, a edificării socia
lismului și comunismului.

Intr-un fel sau altul, 
direct sau indirect, inter
locutorii noștri, partici
pant! la ancheta de față, 
au relevat unul și același 
adevăr: devenind un o- 
biectiv a! preocupărilor 
organizațiilor de partid. 
Proiectul de Norme ale 
vieții și muncii conviruș- 
tllor, ale eticii șl echității 
socialiste. elaborai de 
Conferința Națională a 
partidului, constituie un 
puternic instrument de 
acțiune, un factor de mo
bilizare a conștiințelor, 
de formare a omului nou. 
înaintat, cu o conduită 
exemplară in producție, 
in societate, in familie.

Dar să vedem ce se în
treprinde, practic, de că
tre propagandiști în cî- 
teva organizații de par
tid pentru cunoașterea și 
aplicarea în viață a aces
tui document, pe drept 
cuvint numit cod al mo
ralei comuniste 1

...Uzina mecanică de 
material rulant „Grivița 
roșie" din Capitală. Pen
tru început consemnăm 
opinia tovarășului Marin 
lancu, secretarul comite
tului de partid :

— în primul rind, noi 
am căutat să accentuăm 
în mod deosebit următo
rul fapt : cunoașterea, a- 
profundarea. aplicarea 
normelor eticii și echității 
comuniste îmbracă o sfe
ră largă de preocupări ; 
practic, întreaga activita
te de partid trebuie să 
contribuie la aceasta, de 
la dezbaterea in cadrul 
adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază. Ia 
invățămintul de partid, 
intreaga muncă politică 
și cultural-educativă. Este 
de neconceput, deci, o 
activitate „pe felii”, par
celată, întrucît formarea 
și dezvoltarea conștiinței 
comuniste este un proces 
complex, continuu și care 
se desfășoară in strinsă 
legătură cu munca de 
fiecare zi.

Dintr-o paletă bogată 
de acțiuni să spicuim 
citeva din cadrul invă- 
țămlntulul de partid.

Discutăm cu tovarășul 
Aurei Micu, propagandist 
la cursul de educație mo- 
ral-cetățenească — unul 
din cele nouă cu acest 
profil din sectorul de 
timplărie.

— După cum știți, una 
din prevederile de mare 
Însemnătate ale proiec
tului de Norme ale eticii 
și echității comuniste este 
statuarea muncii ca o da
torie fundamentală, de 
onoare, a fiecărui comu
nist. Cum acționați pen
tru lncetățenirea in con

științe a acestui princi
piu 7

— La loc . central sini 
eforturile de a explica oa
menilor de ce in societatea 
socialistă munca consti
tuie o datorie de onoare. 
Dar. desigur, nu numai 
prin discuții abstracte.

<.• Dezbătindo la invățănun- 
• --y.ttik de partid, norma

le eticii ’ și echității co
muniste, le-am abordat 
foarte concret, in strinsă 
legătură cu problemele 
atelierului nostru, ale 
luptei pentru indeplinirea

aceasta ne vorbește propa
gandistul Ioan V. Popes
cu, de la cursul de educa
ție moral-cetățenească din 
atelierul de frine :

— tn prezent, în ate
lierul nostru nu mai 
există oameni care să ab
senteze nemotivat din 
producție. Dar ca să a- 
jungem aici ne-ani ocu
pat intens și intransigent 
de întărirea disciplinei. 
Am folosit, pentru aceas
ta, discuțiile de la om la 
om, agitația vizuală, mai 
ales afișul critic și gaze-

terloculor — ing. Traian 
lonescu, propagandist :

— Firește, problemele 
combaterii risipei, noi le 
analizăm deseori sub as
pect tehnico-economtc. 
Dar ceea ce ne preocupă 
cu deosebire în activita
tea educativă este să fa
cem din înlăturarea risi- 
pei o problemă de con
știință a ficcăriii membru 
al colectivului. Dezbate
rile in cadru] invățămin- 
tului de partid sînt foarte 
utile in această privință, 
dar nu și suficiente. Cău-

DIN EXPERIENȚA UNOR PROPAGANDIȘTI

Dezbatem

PROIECTUL DE NORME 
în strînsă legătură cu munca 

și problemele colectivului
cincinalului înainte de 
termen. Am arătat, de 
pildă, că munca în
seamnă onoare atunci 
cind o Îndeplinești con
știincios și ne-am re
ferit la cazul lui A. V. 
care, din neglijență, era 
să cauzeze tntîrzierea re
parării unui vagon ; am 
analizat rădăcinile în plan 
moral ale unor asemenea 
manifestări, generate de 
multe ori de unele men
talității înapoiate, am a- 
rătat ce rol pozitiv sau 
negativ are, pentru noi 
toți, conduita in muncă a 
unui singur om.

O statornică preocupare 
există tn multe organiza
ții de partid din uzină 
pentru cultivarea, prin 
prisma prevederilor pro
iectului de Norme ale eti
cii și echității socialiste, 
a unei atitudini combati
ve împotriva neajunsuri
lor, a mentalităților retro
grade de orice fel. Despre

ta de perete, care nu au 
tolerat abaterile. Unul 
dintre muncitorii atelie
rului, I. M.. de exemplu, 
„popularizat" cindva la 
invățămintul de partid 
pentru absențe nemoti
vate, Inclus pe un afiș 
care făcea cunoscute nu
mele celor ce întirziau 
sau lipseau nemotivat, e 
azi exemplu de corectitu
dine.

Dialogul nostru conti
nuă la Fabrica de confec
ții și tricotaje București. 
Multe din preocupările 
propagandiștilor se referă 
la promovarea prevederi
lor proiectului de Norme 
ale eticii și echității socia
liste privind cultivarea li
nei inalte răspunderi pen
tru sporirea continuă a a- 
vuției naționale, gospodă
rirea cit mai eficientă a 
mijloacelor și resurselor, 
împotriva neglijenței și 
risipei, a tuturor mani
festărilor care duc la iro
sirea averii obștești. In-

tăm să ducem o muncă 
de zi cu zi in mijlocul 
cursanților, al tuturor sa- 
lariaților, să explicăm că 
spiritul gospodăresc tre
buie să fie o trăsătură 
morală a omului înain
tat ; organizăm intiiniri 
in care, folosind exemple 
culese „la fața locului", 
discutăm implicațiile eti
ce ale bunei folosiri a 
mașinilor, a materiilor 
prime, a timpului de lu
cru.

— O prevedere a Co
dului moralei comuniste 
— a intervenit în discuție 
ing. Verona Burtea — a 
cărei aplicare ne pre
ocupă in mod deosebit 
este aceea care se referă 
la formarea profilului 
moral al tinerilor comu
niști. La cursul de stu
diere a Statutului parti
dului dip cadrul serviciu
lui de cercetare dezba
tem modul cum s-au in
tegrat tinerii — ingineri, 
economiști, psihologi —

In munca de concepție. 
Accentul principal ii pu
nem insă pe om ; Încer
căm să scoatem in evi
dență cit de important 
este pentru formarea per
sonalității complexe a ti- 
nărului specialist să fie 
exigent cu sine însuși, cu 

„cei din jur, să nu facă 
nici un rabat mentalități
lor‘înapoiate. mihffestă- 

,’xilbr de apolitism, de in
dividualism, egoista, să 
pună pe primul plan inte
resele colectivității.

Am întilnit aici, înscri
să în efortul de a conferi o 
cit mai mare eficiență 
normelor Codului etic, o 
susținută preocupare a 
propagandiștilor de s-șl 
perfecționa metodele de 
predare.

— Mat mult poate de- 
cit la alte forme de in- 
vățămint, ne spunea chi- 
mista Maria Bălașa, pro
pagandistă la un curs de 
educație moral-cetățe- 
neaacă — se cere să 
ne adresăm sufletului 
omului, să stimulăm re
sorturile conștiinței Îna
intate. De mare ajutor 
în acest sens ne sint dez
baterile pregătitoare, care 
se fac la comitetul de 
partid, pe grupe de pro
pagandiști, înaintea ține
rii lecțiilor. Ele prileju
iesc un schimb de păreri, 
de metode de pre
dare, înlesnesc cunoaște
rea unor întimplări ce 
pot constitui faptul de 
viață necesar însuflețirii 
cursului.

S-au întreprins, în fa
brică, de asemenea, nu
meroase acțiuni de spo
rire a eficienței mijloa
celor muncii politice des
tinate cunoașterii și apli
cării prevederilor proiec
tului de norme. Intre 
ele, de menționat este 
activitatea ziarului de 
uzină, edițiile speciale 
ale gazetelor de perete 
care s-au referit la tră
săturile morale și pro
fesionale ale muncito
rului înaintat, panourile 
cu numele fruntașilor, 
spectacolele formațiilor 
artistice, precum și recen
ta anchetă sociologică pri
vind studierea căilor de 
îmbunătățire a muncii 
politico-educative in rin- 
dul muncitoarelor tinere, 
în concluzie, o experien
ță utilă în munca desfă
șurată de propagandiștii 
din aceste două mari 
întreprinderi bucureștene 
pentru aprofundarea și 
materializarea proiectului 
de Norme ale eticii și 
echității socialiste care 
constituie, negreșit, pre
misa unor rezultate su
perioare.

Marla BABO1AN 
Platon PARDAU
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Să folosim din plin 
puterea de inriurire 

a exemplului înaintat!
„Comunistul — se spune în preambulul Proiectului de Norme ale 

vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității (socialiste — tre
buie să reprezinte in societatea noastră un exemplu de inaltă ți
nută moral-politică, de devotament fierbinte și spirit de sacrificiu pen
tru cauza fericirii poporului, a propășirii patriei, pentru cauza socia
lismului și comunismului". Demni purtători ai acestor virtuți, comu
niștii semnează zilnic, in munca de edificare a patriei socialiste, cu 
fapte durabile, străbătute de hărnicie, abnegație și eroism, onorîndu-și 
astfel exemplar înaltul titlu de membru al Partidului Comunist Ro
mân. Am înmănuncheat, în cele ce urmează, citeva' asemenea mărturii 
relatate de secretari ai unor organizații de partid de pe cuprinsul 
țării, fapte ce reprezintă tot atitea argumente convingătoare în munca 
politică desfășurată pentru generalizarea atitudinilor, a exemplelor 
înaintate, pentru formarea omului nou, cu o înaltă ținută moral- 
politică.

Exemplul comunistului 
a fost urmat și de ceilalți
Nu de mult, în secția noastră, co

muniștii s-au întrunit în adunarea 
generală pentru dare de seamă și 
alegeri. In referatul prezentat 
ne-am gindit că e bine să spunem 
citeva cuvinte simțite, de laudă și 
prețuire, și despre comunistul 
Gheorghe Albu. Meritele lui 7 
Gheorghe Albu se numără printre 
oamenii care nu obosesc niciodată' 
să promoveze noul. Inerția, rutina, 
conservatorismul, împotriva cărora 
ne cheamă să luptăm Proiectul de 
Norme adoptat la Conferința Națio
nală a partidului, reprezintă, ca să 
spunem așa, „inamici publici" de
clarați pentru Gheorghe Albu. O 
spun atit de convingător numeroa
sele inovații al căror autor este. O 
spun fișa de inovator aflată la ca
binetul tehnic, precum și intreaga 
sa atitudine în muncă, receptivă Ia 
pou.

Cum afirmam, adunarea de partid 
a avut loc și ne-am convins atunci 
că n-am greșit aducind in discuție 
problemele modernizării tehnologii
lor prin exemplul inovatorului Albu. 
în săptăminile ce au urmat, alți 
muncitori membri de partid, unii 
mai tineri, ca Ion Manea, Alexan
dru Andreiaș sau Constantin Stan- 
ciu, au venit cu propuneri concrete 
la cabinetul tehnic. Și ce m-a bucu
rat la fel de mult a fost că Albu 
i-a ajutat pe acești inovatori in 
devenire să-și desăvîrșească ideile, 
să le materializeze. Așadar, lingă 
fișele de inovator ale lui Albu, alte 
trei. Pină acum.

Iată, ne-am zis noi, membrii bi
roului organizației, exemple la in- 
demină, pe care avem datoria să 
le folosim cu pricepere pentru ge- 

k________—_

neralizarea atitudinilor înaintate în 
promovarea noului, pentru educarea 
comunistă a oamenilor. Iată și mo
tivul pentru care am pus mina pe 
creion și am scris aceste rînduri.

Ing. Dumitru BUGEAC 
secretarul comitetului de partid 
de la secția mecanică II, 
uzina „1 Mai"-Ploiești

N-a mai așteptat îndemn;
a acționai așa

Cu alte cuvinte, cițiva oameni 
s-au angajat cu răspundere comu
nistă la rezolvarea unei probleme 
tehnice deloc ușoare și n-au dat 
înapoi pină n-au izbutit. Exemplul 
acesta de perseverență și răspun
dere a fost larg popularizat în adu
narea generală a salariaților, la sta
ția de radioamplificare. Fotografia 
lui Ion Țincu a fost afișată Imediat, 
in cel mai mare format, la panoul 
de onoare. In colectivul nostru, 
unde mai sînt încă numeroase lu
cruri de pus la punct în ce privește 
calitatea produselor, fapte ca ale 
comunistului Ion Țincu sînt viu 
popularizate.

Mihai OPRIȘCAN
secretarul comitetului de partid 
al Uzinei de piese auto-Sibiu

Model de comportare înaintată

cum îi cerea datoria
în aceste zile, uzina noastră a în

cheiat asimilarea reperelor pentru 
autocamionul ROMAN și a în
ceput livrarea lor in serie către 
beneficiar. După mine este unul 
din cele mai mari succese, din ul
timul timp, ale colectivului nostru. 
Rind pe rind au fost învinse nu
meroase neajunsuri și aceasta, in 
primul rind. datorită înaltului spi
rit de răspundere in care au ac
ționat comuniștii, muncii politice 
desfășurate de organizațiile de bază.

Dar să mă refer la un episod 
petrecut recent :

Cind totul părea pus la punct 
pentru demararea fabricației unor 
piese și subansamble, iată că la sec
ția a Il-a se constată rebuturi din 
turnare. Fără să mai aștepte con
cluziile comisiilor de specialiști for
mate in grabă, comunistul Ion 
Țincu, „mina de aur" a secției a 
Il-a, Împreună cu alți oameni bine 
pregătiți profesional s-au zbătut 
zile și nopți de-a rindul pină au 
descoperit cauzele defecțiunilor in 
turnare.

Despre profesoara Elisabeta Na- 
vroteanu n-aș putea să povestesc 
nimic spectaculos. Slujește la ca- 
ttfdră de aproape 25 de ani. Nu
meroasele promoții ii poartă o sta
tornică prețuire. Părinții multor e- 
levi o cunosc personal de la lecto
rate, de la desele intiiniri avute, ii 
solicită sfatul în diverse împreju
rări legate de educarea copiilor. 
Mai zilele trecute, mamele din 
cartierul nostru au căutat-o să dis
cute problemele legate de deschi
derea unei grădinițe. Instructoare» 
unității de pionieri, Alexandrina 
Dimitriu, îndrumătorul organi
zației U.T.C din școală, Nicu Zară, 
îi datorează mult pentru spri
jinul acordat în munca de educare 
a pionierilor și utcciștilor.

Intr-un cuvint. este un exemplu 
de comunist modest, simplu, a cărui 
autoritate morală este clădită pe 
munca harnică, pe o bogată pregă
tire profesională. Profesoara aminti
tă face parte din categoria acelor 
oameni model de comportare îna
intată în societate, in relațiile cu 
tovarășii lor în toate împrejurările 
vieții, modele umane pe care pro
iectul de Norme ale vieții și mun
cii comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste ne îndeamnă să le 
facem cit mai larg cunoscute.

Prof. Dumitru DONȚU 
secretarul organizației de bază 
P.C.R., de la Liceul nr. 9 
„Dimitrie Cantemir"-lași
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Activitatea comunistului
de la catedră în lumina

exigențelor formării
tinerei generații

Școala — acest organism social 
complex, cu îndatoriri atit de im
portante și de responsabile în pre
gătirea pentru viață a tinerei ge
nerații — este confruntată zilnic 
cu multiple probleme, se află 
permanent în situația de a re
zolva variate aspecte pe care le 
implică procesul instructiv-educa
tiv, munca cu sute și mii de elevi. 
Activitatea comuniștilor de la catedră 
■trebuie să răspundă cerințelor for
mulate în Programul de educație 
comunistă adoptat de Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971, însușit 
de Conferința Națională a parti
dului. De la bun ‘ 
vine semnalat ca 
că, propunindu-și 
ceastă activitate în 
generale de dare 
de seamă și ale
geri, comuniștii 
de la liceull „Ni
colae Bălcescu" și 
de la Liceul eco
nomic nr. 3 din 
Capitală s-au o- 
prit mai ales asu
pra acelor laturi 
de care depinde, 
în principal, în
deplinirea sarci
nilor fundamen
tale trasate școlii 
ei de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională a partidu
lui : îmbunătățirea activității de 
educare științifică șl politică-cetățe- 
nească a tineretului, asigurarea unei 
strinse legături a învățămintului cu 
practica și dezvoltarea deprinderilor 
șj dragostei de muncă Ia elevi.

Rezultatele obținute în procesul 
înstructiv-șducativ i-ar fi îndreptă
țit, poate, pe comuniștii de la liceul 
„N. Bălcescu" să se declare mulțu
miți de munca lor. Dintre cei 99 la 
sută elevi promovați ai anului șoo- 
lar trecut, mai mult de 60 la sută 
au obținut medii peste 7, iar din 
356 absolvenți ai promoției 1972 — 
286 (80 la sută) au reușit la con
cursul de admitere în învățămîntul 
superior sau post-liceal ; la olimpia
dele pe materii, elevii liceului au 
obținut cel mai mare număr de pre
mii și mențiuni la faza pe Capitală 
și pe țară și trei mențiuni la între
ceri științifice cu colegi din alte 
țări. In adunare însă cei mai mulți 
participant la dezbateri au căutat — 
cu exigență și spirit de răspundere 
— răspuns Ia întrebări care vizau, 
îndeosebi, căile de perfecționare a 
muncii de partid în școală, de reper- 
cutare a acesteia în activitatea de 
pregătire și educare a elevilor.

— Punctul de pornire al dezbate
rilor noastre cred că trebuie să-l plinirea d 
constitliie analiăSrtfek HodblyS’ (Mim M ticS-^odw 
aplicăm programul de educație co
munistă în activitatea organizației 
de partid din școală, vizînd îndeosebi 
creșterea rolului ei conducător, exer
citarea dreptului de control în des
fășurarea întregului proces instruc
tiv-educativ — a spus prof. Gheorghe 
Rădulea. Sînt convins că am fi 
avut mai multe și mai bune 
rezultate în îmbogățirea orizontu
lui de cunoștințe al elevilor, în 
educarea lor în spirit politic-cetățe- 
nesc, dacă organizația noastră de 
partid, noi, comuniștii din școli, 
ne-am fi gîndit și am fi acționat mai 
ferm pentru înarmarea tinerilor cu 
principiile fundamentale ale ideolo
giei și politicii partidului nostru. 
După părerea mea, acest lucru nu 
trgbuie făcut numai prin expuneri ; 
influenta pozitivă a educatorului co
munist se exercită în primul rînd în 
clasă, printr-o prezență profesională 
competentă și orientare politică- 
ideologică înaltă, în orice împreju
rare, prin participarea, alături de ti
neri, în toate acțiunile destinate for
mării lor ca membri de nădejde ai 
societății noastre.

— S-a amintit, în darea de seamă,

început, se cu- 
pozitiv faptul 

să analizeze a- 
cadrul adunării

de unii elevi cu ținută și compor
tare necorespunzătoare in clasă, la 
orele de practică în ateliere, cu aba
teri de la disciplina școlară — a men
ționat in cuvîntul său prof. Gheorglie 
Călugăriță. Asemenea atitudini re
flectă, intr-un fel, carențe ale activi
tății politico-educative desfășurate 
de organizația de partid, faptul că 
nu toti profesorii manifestă aceeași 
exigentă față de îndeplinirea îndato
ririlor școlare de către elevi. La rîn- 
dul său, prof. Lăcrămioara Dișli a 
arătat că una din normele principale 
ale vieții și muncii comuniștilor de 
la catedră, un suport principial ferm 
pentru îndeplinirea îndatoririlor ce 
le revin din Programul de educație 
comunistă il constituie îmbogățirea 
permanentă a pregătirii profesionale

și slujitorilor și ideologice. Deși s-a mal discutat 
în adunările generale despre necesi
tatea unei asemenea temeinice pre
gătiri pentru lecții a tuturor cadre
lor didactice, măsurile preconizate 
n-au fost duse întotdeauna la bun 
sfirșit în această direcție, perfecțio
narea învățămintului ideologic se 
impune cu necesitate, ca și o mai 
intensă preocupare a fiecărui profe
sor comunist. Numai așa vom reuși 
să punem cu adevărat în centrul ac
tivității noastre educative teoria so
cialismului științific, concepția mate- 
rialist-dialectică a clasei muncitoare 
despre lume și viață.

Subliniind deosebita receptivitate a 
tinerilor la nou, interesul lor pentru 
știință, dorința de a munci, profe
sorii Alexandru Iucovici și Fani 
Mâciu 
cestora 
lă a 
la care 
executanți, ci au venit cu idei inte
resante. Un obiectiv al critici
lor participanților ia dezbateri a fost 
faptul că deși 41 dintre absolvenții 
de anul trecut s-au încadrat în pro
ducție după încheierea studiilor li
ceale. au mai rămas unii necuprlnșl 
pînă acum într-o activitate utilă. A- 
ceasta și din cauză că interesul pentru 
tehnică "și dorința de muncă a tine
rilor nu și-au aflat întotdeauna im- 

dorită în activitatea prac- 
___ „___ ictivă. PMf. A®gHa So- 
col, diriginta anului IV F, care a 
relatat unele deficiențe în organiza
rea practicii de producție a elevilor 
la întreprinderea „Electrotehnica", 
unde săptămîni Ia rînd aceștia nu 
fac decit operații mărunte, nesemni
ficative și neinteresante' pentru con
turarea pregătirii lor profesionale, a 
propus ca organizația de partid să in
tervină mai hotărit ca principiul îm
binării învățămintului cu munca pro
ductivă să devină o realitate certă în 
viața școlii. în activitatea elevilor.

Sub acest aspect, al legării studiu
lui teoretic cu practica, și dezbate
rile din adunarea comuniștilor de la 
Liceul economic nr. 3 s-au arătat 
rodnice, constructive. Aproape toți 
cei ce au luat cuvîntul au arătat 
In ce măsură contribuie personal 
la îndeplinirea recomandărilor condu
cerii partidului de a realiza o te
meinică pregătire științifică generală 
a elevilor și o bună cunoaștere a me
seriei.

— Consider că în discuțiile noastre 
cu caracter ideologic, inițiate de bi
roul organizației de partid, trebuie 
să dăm mai multă atenție explicării

Alexandru
au relevat contribuția a- 
la amenajarea în școa- 

unor cabinete șl ateliere, 
elevii au lucrat nu numai ca

r I
Personalitate distinctă în 

peisajul vieții artistice, 
Teatrul de păpuși, ca artă 
și ca instituție socială, își 
bazează existența pe tena
citatea cu care se păstrează 
în granițele tiparelor sale 
fundamentale specifice. Lo
cul și rolul său se definesc 
pornind de la vitalitatea 
funcției educative, formati
ve, tradiția spectacolului de 
păpuși mărturisindu-se nu 
atit prin valoarea montări
lor de îndrăzneață expresie 
a originalității, cit prin vo
cația dialogului angajat în 
mod direct cu publicul. Un 
dialog poate nu atît de 
spectaculos, dar suplu și 
eficace, și nu pe probleme 
abstracte, lipsite de miezul 
adevărului concret, ci asu
pra unor aspecte de viață 
comune auditorilor și înfă
țișate pină la scara exem
plului concret, moralizator. 
Dintotdeauna, artistul păpu
șar, înainte de a fi minui- 
tor, era autor de text, un 
autor fixat intr-o structură 
de tipuri și de conflicte a- 
nume, prelucrate sau învă
țate, proprietar al unor 
scheme și modele clasice, 
pe care însă le adapta ne
încetat unor situații de joc 
locale, în funcție de proble
mele interesului social 
concret.

Aceste afirmații generale 
•înt valabile și pentru arta 
păpușărească din țara noas
tră care, de două decenii, 
trăiește efectele unor con
diții de viață schimbate. 
Trupele ambulante au dis
părut din tirguri și din pie
țele publice, teatrul de pă
puși a primit o învestitură 
socială de însemnată răs
pundere, intrind in coinci
dența unui statut de stat, 
profesionist. Arta păpușă
rească s-a văzut stimulată 
la un regim de viață nou, 
optim progresului și pros
perității sale. Au apărut 
clădiri masive, cu săli de 
repetiții și săli de specta
cole dotate cu utilaje teh
nice, de sunet și lumină, a- 
teliere speciale, depozite de 
recuzită. In mișcarea con
temporană a păpușarilor au 

t ____

apărut și caracteristici noi : 
pe de o parte, spectacolul 
de păpuși trece tot mal 
mult de bariera adolescen
ței, adresîndu-se cu deose
bit succes unei categorii de 
vîrstă pentru care aseme
nea manifestări artistice re
prezintă una din cele mal 
însemnate surse de distrac
ție și educație. Tot atft de 
adevărat este însă și fap
tul că, din ce in ce mai 
mult, el a părăsit scenele 
în aer liber pentru a se în
chide între cei trei pereți

— modernă și contempora
nă — ale Muzeului literatu
rii. Sint pregătite peste 5000 
de piese originale care 
ilustrează activitatea celor 
mai reprezentativi scriitori, 
poeți din secolul al XIX-lea 
și pină în zilele noastre. 
„Muzeele ieșene în 25 de 
ani“ se intitulează expoziția 
deschisă in sala Victoria, 
din centrul orașului. Aceas
tă expoziție oglindește dez
voltarea și îmbogățirea pa
trimoniului muzeelor din 
Iași în acest sfert de veac.

Muzeul de istorie Galați, 
împreună cu Societatea de 
istorie, filiala Galați și Mu
zeul de științe naturale vor 
organiza la sfirșitul lunii 
noiembrie o microsesiune 
științifică dedicată aniversă
rii unui sfert de veac de la 
proclamarea republicii. Vor 
fi, de asemenea, inaugura
te o expoziție cu caracter 
temporar cu realizările 
științifice și muzeistice >n 
cei 25 de ani și o expoziție 
cu caracter itinerant, pe 30 
de panouri, care va fi des
chisă in comunele și ma
rile întreprinderi din județ. 
La Muzeul de artă, filiala 
U.A.P. Galați, va fi deschisă, 
de asemenea, o expoziție cu 
tema „Un sfert de secol al 
Republicii Socialiste Româ
nia in arta plastică".

Iată, așadar, proiectele, 
în curs de realizare, prin 
care instituțiile muzeale ale 
întregii țări vor intlmpi- 
na aniversarea republicii. 
Confruntarea publicului cu 
toate aceste realizări va 
constitui, fără îndoială, un 
veritabil test artistic. Căci 
a reconstitui în domeniul 
exact al documentului de 
epocă o etapă atît de ge
neroasă in împlinirile ei, 
este o întreprindere plină 
de răspundere.

luiași eveniment se va ex
tinde Muzeul de Istorie al 
Moldovei cu secțiile feuda
lă și modernă. Pentru a- 
ceasta se pregătesc 20 de 
săli la Palatul culturii. Aici 
vor fi expuse peste 4 000 de

pe realizările din ultimii 25 
de ani.

La Tirgu-Mureș — expo
ziția destinată aceluiași e- 
veniment se distinge prin 
amploarea la care au 
conceput-o realizatorii ei.

Alături de celelalte Insti
tuții de cultură, muzeele 
consacră un bogat și inedit 
program de manifestări ju
biliare împlinirii unui sfert 
de veac de la proclamarea 
republicii. Expozițiile de 
artă plastică, dar și expozi
țiile de panouri și fotografii 
menite să reflecte realizări 
muzeistice de prestigiu, în
registrate de-a lungul a 25 
de ani vor avea loc atît în 
București — in incinta Mu
zeului Satului va putea fi 
vizitată o expoziție la rea
lizarea căreia vor contribui 
toate muzeele Capitalei — 
cit și in provincie — de 
exemplu, Ia Muzeul jude
țean Bihor, la Muzeul de 
Artă din Brașov, la Muzeul 
de Arheologie din Constan
ța. la Muzeul județean din 
Suceava, la Muzeul de Isto
rie al județului Dolj. Ace
leiași arii de preocupări i 
se alătură cele trei muzee 
din Cluj : Muzeul de Isto
rie, Muzeul etnografic al 
Transilvaniei și Muzeul de 
artă care vor organiza în 
cinstea aniversării repu
blicii o expoziție comună. 
Separat, Muzeul etnografic 
al Transilvaniei va organi-ș 
za o expoziție de artă 
populară la Clubul Munci
toresc din Cimpia Turzii. 
Expoziția va cuprinde cos
tume, obiecte de ceramică, 
crestături în lemn.

La Muzeul Banatului din 
Timișoara se desfășoară in 
aceste zile o intensă acti
vitate în vederea dotării cu 
lucrări de artă 
muzeistice a 
permanente de 
Iară, istorie și ___ _ ___ __
turii. în pregătire se află o 
expoziție specială, care va 
ilustra prin intermediul u- 
nor documente, fotografii, 
fotocopii etc, drumul par
curs în cei 100 de ani de 
activitate muzeologică bănă
țeană, cu accente speciale
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cinema
posibilități oferi Insti- 
arte plastice in vederea 
viitorilor artiști in spi-

ger- 
Soare : 

20.

• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45.
• Aleargă repede, aleargă liber I 
DOINA — 11,15; 13,30; 15.45.
a Petrecerea : DOINA — 18; 20,15.
• Bambi : TIMPURI NOI — 9.15— 
20,15 în continuare.
a In trecere prin Moscova : DRU
MUL SĂRII — 16; 18; 20.
a Eliberarea Iul L. B. Jones : BU- 
CEGI — 15,45; 18: 20,15.
• O floare șl doi grădinari I DA
CIA — 9; 12,30; 16; 19,30.

• Marea hoinăreală : GIULEȘTI — 
10; 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
• Liubov Iarovaia î LIRA — 15.30; 
18; 20,15.
• Fuga e sănătoasă : GRIVITA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30. .
• A venit un soldat de pe front t 
VIITORUL — 16; 18; 20.

intr-una din sălile Muzeului
l%/tkl4 < ««,

și înțelegerii în profunzime a con
ceptului de modernizare a școlii, de 
legare a învățămintului de producție, 
de cercetarea științifică — a spus 
prof. Constantin Coatu. Absolventu
lui ii va fi utilă o cunoaștere directă, 
de la sursă a problemelor și aspec
telor specifice procesului de produc
ție de la viitorul său loc de muncă, 
și de aceea va trebui să realizăm 
o legătură mai activă cu unitățile e- 
conomice. Ca educatori comuniști 
sîntem datori să căutăm soluțiile 
cele mai eficiente pentru optimiza
rea procesului instructiv-educativ, să 
dezbatem frecvent în adunările ge
nerale asemenea probleme de con
ținut ale muncii noastre.

Alți vorbitori, printre care profe
soarele Cornelia Măroiu. Rodica Boz- 

gă, Georgeta Soke, 
____________ au propus ca or

ganizația de par- 
-------------------- - tid, biroul său să 

controleze siste
matic modul cum 
este organizat de 

d----------------------- către colectivele
de catedră lucrul 
elevilor în cabi
netele și labora- 

______________ toarele de spe
cialitate din școa
lă, să organizeze 

periodic expuneri ale unor spe
cialiști din producție și cer
cetare pentru o informare com
petentă a profesorilor care pre
dau discipline de profil. Pornind de 
la rolul deosebit al disciplinelor de 
cultură generală, al activităților cu 
caracter instructiv-educativ, inițiate 
de organizația U.T.C. în formarea 
profilului moral al viitorului specia
list, profesoarele Natalia Preda 
și Grațiela Babe au subliniat 
necesitatea îmbogățirii vieții spi
rituale a elevilor din școală, în lumi
na principiilor eticii și echității socia
liste, printr-o diversificare a 
lor muncii politico-educative, 
șurate sub atenta îndrumare 
catorilor comuniști.

Pentru fiecare comunist 
aceste unități de învățămint, 
rea de dare de seamă și alegeri a 
prilejuit un serios examen critic și 
autocritic al activității’ desfășurate, 
un binevenit prilej de meditație, ma
tură și responsabilă, la menirea și la 
marile îndatoriri ale profesiunii de 
educator, la încrederea și respectul de 
care ea se bucură in societatea noas
tră socialistă.

• Cu miinlle curate : PATRIA — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21, CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
EXCELSIOR — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9: 11,15; 
13.30: 16; 18.15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
a Cheia : LUMINA — 9; 11,15; 
13.30: 16; 18.15; 20.30.
a Bulevardul Romului t BUCU
REȘTI - 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21. 
a Vacanță la Roma : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 4294); 20,15 (seria de bilete —
4295), SCALA — 8.45: 11.15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15. CAPITOL — 9;
11,15; 13,30: 16; 18.30; 21. FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13.45; 18,15; 20,30.
a Am încălcat legea : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30: 16: 18.30; 21, 
FESTIVAL — 9: 11,15: 13.30; 16; 
18,30; 21, MODERN — 9; 11.15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
a Drum in penumbră : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• A fost odată un polițist : FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20,30, AURORA — 9; 11.15: 13,30;
15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30: 15.45: 18,15: 20,30.
a Imblinzirea focului : UNIREA — 
15,30; 19.

multe spectacole aduse în 
festivalul sibian erau spec
tacole gîndite anume pen
tru sală, care, așa cum s-a 
văzut practic, s-au dovedit 
destul de greu de trans
plantat in condicile unei 
ambianțe de piață, de curte, 
de pădure sau, pur și sim
plu, de stradă.

— Nu avem spectacole 
pentru aer liber — spuneau 
regizorii. „Foarte, foarte 
rar jucăm în afara sălilor" 
— afirmau actorii. „Nu a- 
vem experiența unor astfel

*

1
*

PROGRAMUL I
9.00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Teleșcoală
9.30 • Limba română (clasa a 

VIIl-a) : DIFICULTĂȚI DE 
ANALIZA MORFOLOGICA

10,00 Curs de limba engleză. Lec-
*

emisiunea 
„Seară pentru tineret".

11,55 „Bunicuța". O producție a 
studiourilor Televiziunii ceho
slovace. Regia ; Antonin 
Moskalyk. Partea a IlI-a : 
Vară timpurie — Balada. 
Telejurnal. 
Deschiderea emisiunii 
după-amiază. Curs de limba 
rusă. Lecția a 27-a. 
De la meșteșuguri la a 
plastică : Arta locului (I). 
Publicitate.
„Pe un picior de plai". Emi
siunea îșl propune să contri
buie, alături de celelalte emi
siuni folclorice ale Radiot'ele- 
vlzlunii, la valorificarea și 
promovarea folclorului auten
tic. Cuvint introductiv : prof, 
dr. docent Mihai Pop.
Steaua Polară. Emisiune de 
orientare școlară șl profesio
nală. Tehnicienii ogoarelor.

19,00 Caleidoscop cultural-artistic. 
19,20
19.30 
20,00 
20,05

1001 de seri. 
Telejurnal 
Avanpremieră. 
Comentariu la 40 de steme 
județul Gorj.
Seară de teatru : „John Ga
briel Borkman" de H. Ibsen. 
Traducere de Oscar Lemnaru. 

22,30 „24 de ore".

PROGRAMUL II
20,00 Telecinemateca pentru 

ret : „Triumful lui Tarzan 
Muzică populară cu Marius 
Olmazu (vioară).
Viața economică a Capitalei. 
„Esențele lumii". Alexandru 
Ciucurencu.
Emisiune de divertisment.

tului și adulților. E o 
experiență confirmată și de 
teatrele de păpuși din Cra
iova și din Iași (vezi spec
tacolele „Traista fermecată* 
și „Punguța cu doi bani"), 
ceea ce ne face să ne re
considerăm propriile noas
tre posibilități.

Așadar, una din proble
mele cele mai interesante 
ale teatrului de păpuși, care 
reclamă o dezbatere atentă, 
nuanțată, cu participarea 
tuturor specialiștilor, o re
prezintă întoarcerea specta-

60—70 de panouri cu foto
grafii, documente, grafice 
etc., vor ilustra dezvolta
rea economică și social- 
culturală a județului Mu
reș în ultimul sfert de veac.

Un larg spațiu va fi re
zervat realizărilor din do
meniul industrial, agricol, 
social-cultural, muncii în
frățite a populației din ju
dețul Mureș — români, ma
ghiari și germani.

La Iași, în cinstea ace-

exponate inedite : docu
mente oficiale, manuscrise, 
obiecte de muzeu etc., din 
perioadele respective. Tot la 
Iași se va mai deschide o 
secție la Muzeul politehnic, 
aflat tot in Palatul culturii, 
secție care va cuprinde a- 
parate de înregistrat și re
dat sunetul — prima de a- 
cest fel din țară. De ase
menea, se vor deschide în 
Casa Pogor (unde a fost se
diul Junimii) două secții

a Sflnta Tereza și diavolii t 
TROCENI — 15,30; 18; 20,15.
a Creierul : COTROCENI 
11; 13.
• Aventurile unei prințese
mane la curtea Regelui 
FERENTARI — 15,30; 17,45;
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
a Al treilea ; PACEA — 16; 18; 20. 
a Toamna Cheyennllor : CRIN- 
GAȘI — 15,30; 19.
• Fata care vinde flori : VOLGA
— 9,30; 12.15; 15; 17,45; 20,30.
a Mania grandorii : MOȘILOR — 
10; 12; 15,30; 17,45; 20. FLACARA
— ]5.30: 18; 20.15.
a Născut liber : POPULAR — 
15,30: 18; 20,15.
a Opiul și blta : COSMOS — 15.30; 
18; 20.15.
a Vagabondul — 9; 12,30. Vă arăt 
eu vouă ! — 16; 18; 20 : VITAN.
a Nevăzut, necunoscut : MUNCA
— 15,30; 18; 20,15.
a Anonimul venețian : ARTA — 
15.30: 18; 20.15.
a Dacă e marți, e Belgia : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
a Un candidat Ia președinție ; 
LAROMET — 15,30: 17.30: 19,30.
• Mesagerul : RAHOVA — 15.30:
18; 20.15.

'1

*
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puși, despre muncă și prie
tenie, despre patriotism și 
sacrificiu. Iată de ce, o a- 
naliză a teatrelor de păpuși 
din punctul de vedere al 
repertoriului se dovedește 
de acută actualitate.

S-a generalizat, sub in
fluența împrejurărilor deja 
discutate, o insistență a- 
proape obsesivă asupra lu
mii legendei și a basmului. 
Unele spectacole sînt mon
tate in respectul marilor 
creații ale genului, dar cele 
mai multe se prezintă gîn-

TEATRUL DE PĂPUȘI
un teatru din care absentează eroii?

ai scenei de sală. E o ten
dință generală, e într-un a- 
nume fel un proces legic. 
Și, deși teatrele cte păpuși 
colindă țara în lung și în 
lat, deși spectacolele în 
deplasare ocupă o pondere 
însemnată în activitatea lor, 
procesul de părăsire a pieței 
publice în favoarea sălii de 
spectacol conduce spre în
gustarea sferei de acțiune a 
teatrului de păpuși, redu- 
cîndu-i orizontul de ofensi
vă socială, educativă.

Considerațiile, oarecum 
teoretice, au putut fi veri
ficate practic, de curind, la 
Sibiu, cu prilejul întilnirii 
profesionale interjudețene 
consacrate spectacolului de 
păpuși in aer liber. Aici 
s-au întilnit nouă teatre de 
păpuși din țară, jucînd, 
timp de 10 zile, spectacole 
dintre cele mai valoroase 
din lista propriilor reperto
rii. O concluzie foarte cla
ră s-a conturat de la bun 
început : explicit, cele mai

de spectacole" — declarau 
conducătorii trupelor. „Este 
foarte dificil să concepem 
spectacole pentru condiții 
schimbătoare ; afară lumi
na e altfel în fiecare mo
ment, or, cromatica spec
tacolului are și ea legile ei" 
— interveneau in discuție 
scenografii.

— Adevărul e că ne-am 
pierdut deprinderea de a 
juca afară — ne mărturisea 
Nicolae Bodeanu, directorul 
Teatrului de păpuși din Si
biu. Nici noi nu credeam 
in viabilitateta spectacolu
lui jucat în aer liber, dar 
am acumulat in ultimii ani 
o experiență extrem de 
prețioasă montînd in piețe
le Sibiului „Ulciorul lui 
Vasilache" (regia Zoe An- 
ghel Stanca), „Die Frome 
Helene", (regia Hans Schu- 
schnig), „Sînziana și Pepe
lea" (regia Ion Hindorea- 
nu), la care am înregistrat 
un interes public foarte viu. 
mai ales în rindurile tinere-

■ colului în piața publică, în 
curtea școlii, în parcurile de 
odihnă și distracție destina
te copiilor, tineretului și a- 
dulților. Alături de ea, la 
fel de importantă mi se 
pare și problema întoarce
rii acestui gen artistic la 
subiectul de actualitate, la 
spectacolul inspirat și a- 
daptat la sursele ce incită 
în mod viu interesul colec
tivității care ascultă și 
care poate aduce o contri
buție de substanță la e- 
ducația patriotică a tinerei 
generații, la formarea sa ca 
entuziaști și devotați con
structori ai socialismului. 
Desigur, avînd în vedere 
faptul că spectatorii sint 
copii de la virsta de trei ani 
in sus, o asemenea orienta
re tematică trebuie să-și 
găsească modalitățile artis
tice cele mai adecvate, cele 
mai convingătoare, evitînd 
retorismul, șabloanele supă
rătoare. Se poate vorbi ast
fel, în spectacolul de pă-

dite în viziuni naive, super
ficiale, desuete, cu redusă 
rază de acțiune moraliza
toare. Se joacă astfel în 
teatrele de păpuși — și ln- 
tilnirea de la Sibiu a con
firmat acest lucru — fel de 
fel de texte cu un ecou 
destul de slab in sensibili
tatea micilor spectatori, cu 
o scăzută valoare literară, 
cu stridente tonuri didacti
ciste. Este inexplicabil să 
vezi întirziind in teatrele 
de păpuși melodrame de 
esență și structură sămănă
toristă, cu mioare și cu 
ciobănei rustici, cu false 
conflicte și personaje arti
ficiale. Aceasta în timp ce 
apelul direct, inspirat din 
realitățile concrete ale 
timpului în care trăim, este 
aproape complet ignorat. 
Lipsește din repertoriul 
spectacolului de păpuși 
chipul eroului contemporan, 
cu trăsăturile sale de o ro
bustețe tonică, în stare să 
exercite o influență forma-

---------------------------------------\ 

tivă, să se realizeze ca mo
del social de autoritate.

într-un plan mai larg, 
lipsește din teatrul de pă
puși problematica foarte 
complexă a omului contem
poran, a copilului de azi 
care cunoaște toate mărcile 
de mașini, a tinărului și a 
adultului, cărora teatrul de 
păpuși, desigur, în forme 
specifice de spectacol, tre
buie să li se adreseze în 
egală măsură. Fără îndoia
lă, nu este vorba să izgonim 
din lumea păpușilor figurile 
îndrăgite ale marilor legen
de naționale și universale, 
care cultivă sentimente și 
calități înalte, optimiste — 
îndrăzneala, înțelepciunea, 
vitejia, dragostea de țară, 
ura față de dușmanii bine
lui, ai frumosului și ai a- 
devărului, pasiunea de a 
lupta împotriva răului și 
nedreptății. O dată cu aces
tea insă, spectatorul con
temporan trebuie să intre 
în contact cu eroii luptei 
muncitorești, revoluționare, 
cu figurile luminoase ale 
militanților pentru libertate 
națională și socială, cu ma
nifestările tipice ale erois
mului contemporan, ^le en
tuziasmului cu care întregul 
popor participă la opera de 
înălțare a societății socia
liste.

Realizîndu-se toate aces
te deziderate, sinteza orga
nică intre toate cerințele 
formulate, se poate vorbi 
intr-adevăr despre contu
rarea profilului specific al 
teatrului de păpuși, după 
chipul luminos al epocii in 
care trăim, se poate afirma 
rolul lui in perimetrul e- 
ducației publice, prin ape
lul la mijloace specifice 
practic nelimitate. Astfel, 
acest gen de artă poate 
să-și exercite cu și mai 
multă vigoare caracterul 
său popular, recunoscut în
deobște. dar prea adesea 
înțeles numai în limitele 
culorii sale folclorice. Aici 
ar începe teatrul de păpuși 
să-și trăiască viața, cu în
tregul său potențial.

prinderea pe pînză a unor scene fol
clorice se înscriau în sensibilitatea lor 
cu pregnanța unor declarații de pa
triotism. Aș aminti astfel pictura de 
mare originalitate și alit de profund 
românească a lui Gh. Pctrașcu, cu
loarea lui care este la fel de frumoa
să și prețioasă ca smalțurile meșteri
lor populari. Tot așa după cum nu 
pot să nu vorbesc despre pictura lui 
Th. Pallady atit de apropiată, în culori
le ei, de realizările maeștrilor neprețu
itelor picturi murale din nordul Mol
dovei. Cu ocazia centenarului - Pal
lady, într-o conferință ținută la Aca
demie, am combătut ideea, încetățe
nită la noi o vreme, că pictorul ar fi 
fost tributar picturii franceze și mai 
ales lui Matisse. Relațiile lor de prie
tenie nu au presupus neapărat influ
ențe reciproce ; dimpotrivă, opera a- 
titvde personală, de adincă și adevă
rată a lui Pallady impune de la sine 
remarcarea unei autentice apartenen
țe la tradițiile artei românești.

— Cum concepeți, in aceste 
condiții, relația artist-public 1

Sentimentul că ai fost înțeles în 
Intențiile și aspirațiile tale, că ai 
răspuns, prin lucrările tale, așteptă
rilor, cred că este, pentru creația ori
cărui artist, esențial. Sinceritatea față 
de tine și de creația ta, consecvența 
și seriozitatea cu care te apleci asu
pra lucrului vor fi, întotdeauna, mai 
devreme sau mai tirziu, recepționate 
de public la adevărata lor valoare. 
Și cred că. cu cit calitatea realizării 
este mai mare, cu atît crește și gra
dul de înțelegere. Picturile lui Grigo- 
rescu, Andreescu sau Luchian sint 
înțelese și apreciate de toată lumea, 
nu mai au nevoie de explicații supli
mentare. Faptul că ele au pătruns a- 
tit de adine în conștiința publicului 
românesc, că s-au înscris ca tot atî- 
tea momente memorabile ale artei 
noastre, înseamnă mai mult decît 
orice declarație, oricit de patetică, de 
patriotism.

O deosebită răspundere ne revine, 
din acest punct de vedere, nouă, 
creatorilor contemporani, în a reali
za lucrări care, pe linia celor mai 
valoroase tradiții ale artei românești, 
să exprime cu demnitate tot ceea 
ce avem mai bun, mai frumos, mai 
generos. Se impune, în aceste condi
ții, participarea afectivă a artiștilor 
la destinul personajelor și aspecte
lor prezentate 
ginilor plate, 
nu-și propun 
mult sau mai

de ei, înlăturarea 
lipsite de elan, 
decît o relatare 
puțin minuțioasă

ima-

venimentelor, fără a-i desprinde sem
nificațiile.

— Ce 
tutui de 
educării 
ritul dragostei fată de patrie ?

— Efectul educativ — în sensul 
înalt al cuvintului, nu in acela al 
simplei informații comunicate în ope
ra de artă — este, desigur, diminuat 
dacă nu e susținut de mijloace artisti
ce corespunzătoare. Tot așa după cum 
tema nu poate constitui în nici un 
caz pretextul unor exerciții formale, 
exterioare, fără nici o participare su
fletească. Iată de ce, la institut, pe 
lingă studiile după natură, sint în
scrise în program și teme de compo
ziție din viața și lupta poporului ro
mân. Realizarea lor impune un efort 
suplimentar de documentare, deci de 
cunoaștere mai amănunțită a trecu
tului nostru istoric. Practicile de do
cumentare pe care institutul le orga
nizează, la sfirșitul fiecărui an de in- 
vățămint, contribuie, de asemenea, la 
apropierea viitorilor artiști de pulsul 
adevărat al vieții din uzine, din agri
cultură etc. Contactul mai direct cu 
realitățile țării noastre pe care a- 
ceste practici il prilejuiesc, ca și nu
meroasele inițiative de a oferi stu
denților posibilitatea realizării unor 
lucrări de artă monumentală, posibi
litatea decorării cu lucrări de pictură 
a unor edificii publice în orașele sau 
satele în care au lucrat nu fac de
cit să rrțărească exigența și spiritul de 
răspundere față de lucrări și desti
natarii lor ; dezvoltă sentimente de 
autentică participare la munca între
gii țări. Interesant de remarcat este 
și locul pe care „compoziția" îl ocu
pă în actualul sistem de învățămint, 
față de perioade, cu mult anterioare, 
în care ea nici măcar nu intra in 
preocupările profesorilor de Ia Insti
tut. Problemele expresiei artistice pe 
care le pune compoziția, aporturile 
înregistrate în organizarea suprafeței 
plastice, toate ciștigurile de ordin 
tehnic sînt de dată mai recentă. A- 
decvate unor tematici corespunzătoa
re, diferențiate in funcție de tempe
ramente și preferințe artistice, toate 
aceste beneficii de ordin artistic sini 
capabile, azi, să răspundă mai bine 
exprimării unor sentimente cu ade
vărat patriotice. In ceea ce mă pri
vește, am încercat de-a lungul între
gii activități de profesor la institut 
să transmit studenților mei tot ceea 
ce am reușit să culeg eu însumi in 
domeniul meșteșugului artistic pro- 
priu-zis, să le dezvolt dragostea și 
răspunderea civică față de meseria 
aleasă, sinceritatea în practicarea ei.

Ion ITU
y

• Filarmonica „George
Enescu" (la Ateneul Român — sala 
Studio) : Recital de flaut susținut 
de Vladimir Ganțolea — la pian 
Doina Prodan, Recital de pian sus
ținut de Remus Manoleanu — 20. 
a Opera Română : Boris Godunov 
— 19,30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Dulcea 
pasăre a tinereții — 20, (sala Stu
dio) ; Despre unele lipsuri, neajun
suri și deficiențe in domeniul dra
gostei — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ-

gureanu) : D-ale carnavalului
19.30, (sala Studio) : Vicarul — 20. 
a Teatrul Mic : După cădere —
19.30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Omul care... — 
(sj.’-> Studio) : Gaițele — 20.
a Teatrul Ciulești ; Comedie 
olteni — 19,30.
a Teatrul satlric-muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : Revista 
cuvîntul — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19.30.
a Teatrul „Țăndărică" (șala din 
Calea Victoriei) : Ariciul albastru
— 17. (sala din str. Academiei) : 
Răi șl nătărăi — 17.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Floare de cactus
— 19,30.
a Circul „București" : Spectacol 
Internațional Moscova, Ulan-Bator. 
Praga, București — 19,30.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat
Vizitele delegației Uniunii

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, în drum spre 
U.R.S.S., vă transmit dumneavoastră și poporului român cele mai cor
diale salutări și urări de succese continue in construirea socialismului și 
întărirea prieteniei frățești și a colaborării dintre popoarele și țările 
noastre.

Comuniștilor din Iugoslavia Tarii Sovietelor”

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Acordăm o înaltă apreciere mesajului pe care Excelența Voastră ni 
î-a adresat cu prilejul aniversării încoronării noastre și vă transmitem, 
la rîndul nostru, calde și bune urări de sănătate pentru Excelența Voas
tră și pentru dezvoltarea continuă a țării dumneavoastră.

Tovarășul Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., rectorul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" pentru pregătirea cadre
lor de conducere a activității de par
tid, social-politice, economice și ad
ministrației de stat, a primit luni de
legația de activiști ai U.C.I., condusă 
de Koli Siroka, membru al Prezi
diului U.C.I., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., a făcut o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră.

★
în timpul șederii în România, de

legația U.C.I. a avut convorbiri la 
Secția propagandă a C.C. al P.C.R., 
la Comitetele județene Cluj, Sibiu și 
Brașov ale P.C.R., a vizitat institute 
de învățămînt superior și alte unități 
școlare, precum și unele obiective e- 
conomice 
pitală și 
Brașov.

în încheierea vizitei a avut loc o 
întîlnire între tovarășul Cornel Bur
tică, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și membrii delegației.

La întîlnire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, au 
participat tovarășii Teodor Marines
cu, membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Virgil Caza
cii, membru al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct al ministrului educației și 
învățămîntului, și Constantin Petre, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost de față Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

SPECTACOLUL UNUI GRUP 
DE ARTIȘTI SOVIETICI

și social-culturale din Ca- 
municipiile Cluj, Sibiu și

*
Luni seara, delegația U.C.I. a pă

răsit Capitala îndreptîndu-se spre 
patrie.

HAILE SELASSIE
Împărat Primire la C. C. al P. C. R

Luni seara a părăsit Capitala Pe
tre Lupu, ministrul muncii, care, la 
invitația Secretarului federal pentru 
muncă șl politică socială din R. S. F. 
Iugoslavia, va face o vizită în aceas
tă țară.

La plecare, în Gara de Nord, au 
fost prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Muncii. A fost de față 
Iso Njegovan, ambasadorul R. S. F. 
Iugoslavia la București, și membri 
ai ambasadei. (Agerpres)

Luni dimineața, tovarășul Iosif 
Banc, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de acti
viști ai Asociației de prietenie so- 
vieto-română, condusă de tovarășul 
I. S. Feodorov, secretar al Comite
tului regional Novgorod al P.C.U.S., 
președintele filialei A.P.S.R. din re
giunea Novgorod, care, la invitația 
Consiliului General A.R.L.U.S.. a 
participat la festivitățile organizate 
în țara noastră cu prilejul celei de-a

55-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
participat tovarășul Mihail Roșianu, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului General A.R.L.U.S. A 
fost de față V. I. Drozdenko, amba
sadorul U.R.S.S. la București.

★
în aceeași zi, delegația a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.

tun! după-amiază a sosit In Capi
tală o delegație a Ministerului Să
nătății din R. S. Cehoslovacă, con
dusă de prof. dr. E. Matejicek, mi
nistrul sănătății al R.S. Slovace, care 
va face o vizită în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspeții au fost întîmpinați de acad. 
Theodor Burghele, ministrul sănătății, 
și de alți membri ai conducerii mi
nisterului.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R. S. Cehoslovace la Bucu
rești. (Agerpres)

a delegației de activiști ai P. C. R
Luni dimineața s-a înapoiat în țară 

delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de Vasile 
Potop, membru al C.C. al P.C.R.,

CURIER JUDEȚEAN

prim-secretar al Comitetului județean 
Iași al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C. Chinez, a făcut o vizită pen
tru schimb de experiență în Repu
blica Populară Chineză.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de 
Teodor Marinescu, membru al C.C- 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost de față Cian Hai-fun, amba
sadorul R. P. Chineze la București.

(Agerpres)

CORESPONDENȚII „SCÎNTEIP TRANSMIT
PRONOEXPRES

SATU MARE
O nouă stațiune 

balneară

de 11 blocuri de locuințe, dintre 
care șapte sînt construite din 
fondurile statului. La blocul nr. 
37, constructorii au predat apar
tamentul cu numărul 1000 din 
acest an. Toate aceste aparta
mente se află în noile blocuri 
din nu mai puțin noul cartier 
„Viziru I".

BACĂU CIȘTIGURILE CONCURSULUI
Nr. 45 DIN 8 NOIEMBRIE 1972

într-o frumoasă zonă colinară 
din Țara Oașului — Valea Mă
riei — s-au pus bazele unei noi 
stațiuni balneare a județului. 
Aici, în preajma a ÎL izvoare de 
ape minerale carbogazoase și sul
furoase (recomandate în trata
mentul unor boli interne), ame
najate și acoperite cu frumoase 
„ciuperci" în stil oșenesc, s-a 
inaugurat un modern și spațios 
hotel balnear cu camere confor
tabile, un restaurant, un bar de 
zi și terasă, decorat și înzestrat 
cu mobilier inspirat din tradiția 
locală. *

BOTOȘANI

„Cutezătorii"

SUCEAVA

Sporește zestrea 
comercială

expun
La Casa corpului didactic din 

municipiul Botoșani s-a deschis 
o interesantă expoziție sinteti- 
zînd activitatea pionierilor bo- 
toșăneni, component! ai celor 
12 echipaje care au reprezentat 
județul Botoșani in expedițiile 
„Cutezătorilor". Sînt reunite 
aici numeroase exponate adu
nate în timpul drumețiilor 
obiecte de artă populară din 
lemn și ceramică, roci, ierbare, 
costume naționale, jurnale de 
expediție, o hartă cu itinerarele 
străbătute.

al elevilor 
și studenților

,La intrarea în municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe 
malul Cașinului, se înalță un 
adevărat orășel al elevilor. Pen
tru cei peste 4 000 de tineri — 
viitori muncitori, tehnicieni, și 
maiștri care învață la Centrul 
școlar de chimie, la liceul in
dustrial și liceele de cultură ge
nerală — au fost construite și 
date în folosință cămine confor
tabile. cantine, baze sportive. In 
curînd vor apărea aici și stu
denți ; Institutul Politehnic din 
Iași organizează două secții de 
subingineri în specialitățile teh
nologia substanțelor organice și 
montarea și întreținerea utilaje
lor chimice.

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă a 
100 000 lei ; Cat. 2 : 1 variantă 25% 
a 67 070 lei ; Cat. 3 : 17,80 a 3 768 lei ; 
Cat. 4 : 47,10 a 1 424 Iei ; Cat. 5 : 
98,75 a 679 lei ; Cat. 6 : 4 194,80 a 
40 lei.
REPORT CATEGORIA I : 878 643 lei.

Extragerea a Il-a : Cat. B : 5,50 va
riante a 14 875 lei ; Cat. C : 24,45 a 
3 346 lei ; Cat. D : 1 616,05 a 60 lei ; 
Cat. E : 116,10 a 200 lei ; Cat. F : 
2 716.45 a 40 lei.
REPORT CATEGORIA A: 81812 lei.

Tn ultimul timp, rețeaua co
mercială a județului s-a îmbo
gățit cu 10 unități moderne, in
tre care se numără supermaga- 
zinele de la Arbore, Mălini, Ho
rcăia, orașul Șiret și altele. în
cărcătura mare pe fiecare metru 
pătrat de suprafață comercială 
și sistemul de expunere liberă a 
mărfurilor au dus Ia dublarea 
volumului desfacerilor in locali
tățile respective.

BUZĂU

Apartamentul 
1000

De la începutul anului și pînă 
tn prezent, întreprinderea jude
țeană de construcțll-montaj Bră
ila a predat „la cheie" un număr

Asociație 
a etnografilor 
și folcloriștilor
Pentru valorificarea comorilor 

artei populare locale, la Buzău 
a luat ființă o asociație a fol
cloriștilor și etnografilor, care 
își propune să dezvolte și să sti
muleze cercetarea în acest do
meniu. în programul de lucru al 
asociației sînt prevăzute simpo
zioane, conferințe, sesiuni de co
municări, expoziții, care să pre
zinte rezultatele cercetărilor în
treprinse. O latură importantă a 
activității asociației o constituie 
atragerea tineretului la acțiunea 
de culegere și răspîndire a va
lorilor autentice ale creației 
populare buzoiene.

Prestări 
de servicii 

către populație
CooperațiaCooperația de consum acordă 

o atenție deosebită organizării și 
dezvoltării activităților indus
triale și a prestărilor de servi
cii la sate, adueîndu-și contri
buția la valorificarea cît mai 
deplină a resurselor locale ma
teriale și de muncă. în acest 
an, au fost înființate circa 80 de 
noi unități prestatoare de servi
cii și de panificație, ceea ce a 
făcut ca numărul acestor unități 
să se ridice la 862. Printre coo
perativele de consum care au dat 
în folosință un număr mai mare 
de astfel de unități și ateliere se 
află cele din comunele Frumu- 
șeni, Gurahonț, Sîntana, Păuliș, 
Vărșand, Bocsig.
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VORBĂRIA POATE SALVA CLIPA, DAR MACINĂ ANII
(Urmare din pag. I)

Există, intr-adevăr, oameni — iar 
fostul director de la „Vulcan" este 
numai un exemplu — care Se anga
jează în mod repetat să rezolve lu
cruri pe care, din vina lor, nu le-au 
rezolvat pînă acu-m. Spun vorbe 
autocritice și se angajează mereu 
și, uneori, dacă îi Lei în serios, 
chiar te conving. Dar peste o 
zi, două constați că nici măcar 
nu-și mai aduc aminte ce-au spus. 
Și, sigur, în atari condiții oamenii din 
jur încep să-și însușească șl ei „sti
lul", găsesc metode de a fugi de 
răspundere, de a-și pasa îndatoririle 
și astfel încep încurcăturile, degrin
golada... Un asemenea mod de a con
cepe atitudinea autocritică este, prin 
urmare, nociv nu numai pentru cel 
în cauză, ci, în egală măsură, pentru 
cei din jur, pentru că el creează 
„stil", „metodă", face prozeliți.

— De ce credeți că asemenea oa
meni promit cu atâta ușurință marea 
cu sarea 1

— Ca să scape pentru moment din- 
tr-o situație neplăcută I Să știți că 
unii oameni se comportă așa atunci 
cînd nu se știu în stare să se țină 
bine pe solul realităților. Concură la 
asta necunoașterea posibilităților pro
prii, ignorarea capacităților colectivu
lui. Și se întimplă așa, îndeosebi cînd 
oamenii respectivi n-au curajul opi
niei. Iată, voi apela la un exemplu 
care doar aparent nu are legătură 
cu problema pe care o discutăm, dar 
care, in fond, demonstrează că în

toate împrejurările lipsa de opinie
— forma embrionară a absenței spi
ritului critic și autocritic — duce la 
desprinderea de realitate. Nu o 
dată mi S-a întîmplat să asist la 
unele scene de acest gen : un director 
este chemat în cabinetul ministrului 
ca să fie întrebat dacă poate realiza, 
în uzina pe care o conduce, un utilaj 
complex, peste prevederile planului 
și peste toate sarcinile suplimentare 
pe care le are ; directorul respectiv, 
om fără tăria opiniei, ca să satisfacă 
pentru moment rugămintea ministru
lui, acceptă. Sarcina aceasta supli
mentară, asumată cu atîta ușurință, 
fără o examinare a posibilităților, se 
suprapune peste altele și astfel pro
cesul de producție din uzină este de
reglat ; încep amînările, derogările... 
Sigur, e jenant, pentru moment, să-i 
spui ministrului : „Nu pot să mă an
gajez pe loc, să vedem întîi ce posi
bilități avem !“. Dar și mai jenant e
— și cu mult mai grave consecințe — 
să spui cu ochii închiși : „Bine, o fac 
și pe asta !“ pentru ca, întors in uzi
nă, să constați că n-o poți face... Cine 
răspunde atunci pentru toate neregu
lile ivite din cauza unei clipe de ușu
rință ? Da, atitudinea autocritică în
seamnă în primul rînd responsabili
tate maximă...

Atitudine autocritică este, prin ur
mare, și modul totdeauna realist de 
a privi lucrurile, acordul permanent și 
deplin între gînd și faptă, între de
clarații și acțiuni concrete, între cu
noașterea posibilităților și promisiuni. 
Acord deplin între toate acestea, atît 
în manifestările noastre exterioare,

cît, mai ales, în universul propriei 
conștiințe.

Autocritica este tot una cu spiritul 
treaz, cu atitudinea sinceră și bărbă
tească fgță de realitate, tot una cu 
acțiunea concretă, probată prin fapte, 
împotriva propriilor neîmpliniri și a 
tot ce-ți împiedică, dinăuntru, mersul 
înainte.

Strungarul Constantin Plăvițu, de la 
uzinele de reparat material rulant 
„Grivița roșie", răspunzînd la între
barea : „Ce este autocritica ne 
spune :

— Eu, dacă mi s-ar da ceva să fac 
și n-am făcut, sînt bun să-mi fac au
tocritica. Unii spun : „Mă critică ? Ei 
și ! îmi fac autocritica și gata". De 
asemenea atitudine „autocritică" nu 
avem nevoie. Autocritica adevărată se 
face direct, prin fapte, la locul de 
producție, chiar și fără vorbe... Ea 
trebuie să se simtă, nu doar să se 
audă !

— Autocritica trebuie să fie neapă
rat urmarea unei critici ?

— Nu, tocmai că nu trebuie... Eu 
așa văd autocritica adevărată : să ți-o 
faci mereu, în fiecare clipă, prin ati
tudinea ta față de muncă, în așa fel 
îneît să nu se ivească motive de cri
tică.

„...Unii spun: „Mă critică? Ei și! 
îmi fac autocritica și gata !“

Strungarul Constantin Plăvițu ne-a 
sugerat astfel să aruncăm o privire 
asupra diverselor maniere de abordare 
eronată a autocriticii. Vom arunca 
această privire cu prilejul unui arti
col viitor,

Sala ansamblului „Rapsodia Româ
nă" din Caipitală a găzduit, luni sea
ra, spectacolul „Din melodiile și 
dansurile Țării Sovietelor", susținut 
de un grup de artiști sovietici care 
întreprind în țara noastră, la invi
tația Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, un turneu închinat 
semicentenarului constituirii U.R.S.S.

La spectacol au participat Mihail 
Roșianu, președintele Consiliului Ge
neral al ARLUS, reprezentanți ai 
conducerii Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, ai Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni de cultură și artă.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, 
și membri ai ambasadei, șefi ai u- 
nor misiuni diplomatice acreditați în 
țara noastră.

Membri ai conducerii grupului de 
artiști sovietici, precum și inter
prets au fost primiți, luni diminea
ța, de Ion Brad, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

(Agerpres)

Cronica zilei
Luni seara, Nazif Cuhruk, amba

sadorul Turciei la București, a oferit 
o recepție cu prilejul plecării de
finitive din țara noastră.

Au participat Ion Cosma, minis
trul turismului, Nicolae Ecobescu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți 
matic.

membri ai corpului diplo-

★
auspiciile Institutului român 
relațiile culturale cu străină-

Sub 
pentru 
tațea și Comitetului de cultură și edu
cație socialistă al județului Dolj, luni 
la amiază a avut loc în orașul Cra
iova vernisajul expoziției de foto
grafii „Construcția de locuințe în 
Olanda".

Cu acest prilej au rostit scurte cu- 
vîntări praf. Florca Firan, președin
tele Comitetului de cultură și educa
ție socialistă al județului Dolj, și 
Josephus Veling, secretar al Amba
sadei Olandei la București.

★
Sub auspiciile Muzeului literaturii 

române, luni a avut loc în Capitală 
o seară omagială închinată împlini
rii a 75 de ani de la nașterea lui Tu
dor Vianu, la care au participat per
sonalități ale vieții culturale româ
nești, membri ai familiei, o nume
roasă asistență.

Prof. univ. Șerban Cioculescu, prof, 
univ. dr. Zoe Dumitrescu-Bușulen- 
ga, vicepreședinte al Academiei de 
științe sociale și politice, prof. univ. 
Edgar Papu, Alexandru Dima, di
rectorul Institutului de istorie lite
rară „George Călinescu", au relevat 
aspecte -din activitatea desfășurată 
de Tudor Vianu. în încheiere, din, 
fonoteca Radiodifuziunii, a fost pre-' 
zențat asistenței poemul „Shakes
peare" de Tudor Vianu în lectura au
torului.

(Agerpres)

Cadre de conducere din economie, economiști și ingineri 
din întreprinderi și ministere, cercetători și cadre didactice, doctoranzi 

și studenți

REVISTA „PROBLEME ECONOMICE"
este un instrument de lucru, de studiu, de cultură economică 

indispensabil în activitatea dv. teoretică și practică

REVISTA „PROBLEME ECONOMICE"

• vă oferă o susținută dezbatere a principalelor probleme ale econo
miei naționale și a fiecărei ramuri cu problemele actuale specifice 
și cu conexiunile sale ;

• vă prezintă metode moderne de gestiune și organizare a producției 
și a muncii ;

• vă oferă consultații, răspunsuri la întrebările cititorilor, studii 
sinteze documentare pentru diferitele forme ale invățămîntului 
partid și de reciclare ;

• vă informează asupra fenomenelor economice mondiale.
• Revista „PROBLEME ECONOMICE" realizează un flux continuu 

comunicare cu economiștii — cercetători și practicieni —, un dialog 
constant cu cititorii, printr-un mare număr de dezbateri și anchete 
asupra celor mai actuale probleme ale practicii și gîndirii econo
mice.

și 
de

de

Abonîndu-vă la revista „PROBLEME ECONOMICE", realizați o in
formare și documentare economică selectivă, competentă, operativă I

Costul unui abonament pe anul 1973
la revista „PROBLEME ECONOMICE" este de lei 120

. SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

LA SUCEAVA O interesantă competiție
sportivă de masă

„Crosul fetelor" — o amplă mani
festare sportivă ce a avut loc dumi
nică la Suceava — a reunit la start 
peste 2 000 de tLnere (eleve, munci
toare, funcționare, cooperatoare) din 
localitățile județului. Concursul, me
nit să stimuleze în rîndul tinerelor 
pasiunea pentru practicarea exerci- 
țiilor fizice și a sportului, s-a desfă

șurat pe platoul din apropierea Su
cevei, fiind precedat de o frumoasă 
demonstrație sportivă pe bulevardul 
central al orașului.

Demn de reținut este faptul că, în 
etapele premergătoare, această origi
nală competiție a antrenat circa 
18 000 de fete din orașele și comunele 
sucevene.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La turneul zonal feminin de șah

de la Pernik, după disputarea 
a șase runde, clasamentul se 
prezintă astfel : 1. Gertrude Bau- 
mstarck (România) — 4,5 punc
te (o partidă mai puțin dis
putată) ; 2. Vokralova (Cehoslova
cia) — 4 puncte (o partidă mai puțin); 
3—4. Alexandra Nicolau (România) 
și Eretova (Cehoslovacia) — 3,5 
puncte (două partide mai puțin) ; 
5—6. Gheorghieva (Bulgaria) și Ka- 
rakas (Ungaria) — 3 puncte etc.

• In meci tur pentru „Cupa Cu
pelor" la volei masculin, echipa Co
legiului din Ankara a întîlnit, pe 
teren propriu. formația austriacă 
Blau Gelb. Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 3—0 (15—11, 15—3, 
15—10). • După turneul de la Stoc
kholm, cîștigat de americanul Stan 
Smith (6—4. 6—8 cu olandezul Tom 
Okker), în clasamentul „Marelui pre- 
miu-F.I.L.T." continuă că conducă

Ilie Năstase cu 629 puncte, urmat 
de Stan Smith (S.U.A.) — 584 puncte, 
Manuel Orantes (Spania) — 468 punc
te, Jan Kodes (Cehoslovacia) — 329 
puncte, Andres Gimeno (Spania) — 
319 puncte, Bob Hewitt (R.S.A.) — 
263 puncte. Jimmy Connors (S.U.A.) 
— 241 puncte și Tom Gorman 
(S.U.A.) — 207 puncte. • La Casa
blanca, în primul tur al noii ediții a 
„Cupei Davis”, după două zile de 
întreceri, echipa Marocului conduce 
cu 3—0 în fața formației Luxembur
gului. Partida de dublu a fost cîș- 
tigată de perechea Omar Lamani- 
Ahmed Omar, care a dispus cu 
6—1, 6—4, 8—6 de cuplul Jean Bru- 
cher-Jean Neumann. • La Viena 
s-au întîlnit, într-un meci inter
național amical de handbal, se
lecționatele masculine ale Austriei și 
Belgiei. Handbaliștii austrieci au 
terminat învingători cu scorul de 
13-8 (3-3).
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Scheie pe țărmul
alticii

Portul din Gdynia 
și-a sărbătorit nu de 
mult 50 de ani de e- 
xistență. Peste patru 
ani și orașul cu ace
lași nume va împlini 
cinci decenii. După 
cum s-a exprimat plas
tic J. Marianski, pre
ședintele prezidiului 
sfatului popular oră
șenesc, Gdynia este, 
dacă se poate spune 
așa, „cel mai maritim" 
oraș polonez de pe 
litoralul Balticii. Și 
aceasta pentru că a- 
proape jumătate din 
cei 200 000 de locuitori 
ai săi lucrează fie Ia 
șantierul naval din lo
calitate, fie în între
prinderile de prelucra
re a peștelui sau în 
port. Evident, acestea 
sint și sectoarele defi
nitorii pentru dezvol
tarea actuală și de 
perspectivă a orașului.

în urmă cu o jumă
tate de secol Gdynia 
a luat ființă pe locul 
unei mici așezări pes
cărești, dar războiul a 
distrus tot ceea ce 
se crease aici. In mo
mentul plecării hitle- 
riștilor, digurile ora
șului erau nimicite în 
proporție de 90 la su
tă, iar intrările în port 
erau blocate de nave 
scufundate. Activita
tea desfășurată în anii 
postbelici a încadrat și 
Gdynia in epopeea re
construcției care a 
cuprins numeroasele 
orașe poloneze nimici
te de război. Obiectivul 
refacerii și extinde
rii acestei așezări ri
dica probleme deose
bi,t de dificile. Tere
nul accidentat, pe a- 
locuri mlăștinos, era 
nefavorabil construc
țiilor. A fost necesară 
o concepție de an
samblu, cu totul nouă 
pentru abordarea lu
crărilor respective pe 
toată această porțiu
ne a litoralului polo
nez. Astăzi privirilor 
li se oferă tabloul u- 
nui oraș frumos și 
modem, cu o arhitec
tură originală, cu bu
levarde largi, para

lele, de-a lungul că
rora se ridică siluete
le noilor clădiri, o lo
calitate în plină dez
voltare și înflorire. 
Așa cum arăta inter
locutorul nostru, to
varășul Marianski, pî
nă în 1985 populația 
Gdyniei va însuma 
245 000 de locuitori. 
Pentru a face față a- 
cestui spor rapid de 
populație a fost nece
sară o reconsiderare a 
planurilor inițiale ela
borate de arhitecți și

DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU 

LA VARȘOVIA

constructori. In acest 
sens s-a stabilit ca în
că în cursul actualului 
cincinal în oraș să fie 
date în folosință 
50 000 de locuințe — 
cam tot atîtea cite 
s-au construit în în
treaga perioadă post
belică, pînă acum.

Totodată, se au în 
vedere perspectivele 
dezvoltării întregii zo
ne, orașul figurînd, 
deocamdată neoficial, 
oa o componentă a 
complexului urban 
Gdansk — Gdynia — 
Sopot, cunoscut sub 
denumirea de „Troj- 
miasto". Promovarea 
acestor perspective este 
înlesnită perfect de 
dezvoltarea accelerată 
a industriei navale și 
a activității portuare 
din Gdynia. La șantie
rul naval „Comuna din 
Paris" se fac eforturi 
intense pentru moder
nizarea și lărgirea ca
pacităților de produc
ție. în cursul actualu
lui cincinal se preconi
zează sporirea conside
rabilă a producției 
șantierului, aici urmînd 
să se construiască 91 
de nave cu un tonaj 
total de peste 1 500 000 
tdw. Un al doilea doc

uscat, care va fi con
struit în perioada 
1975-1978, va permite 
constructorilor să lan
seze și vase cu un to
naj de 200 000 tdw. 
Pentru dezvoltarea și 
modernizarea aces
tui șantier naval, sta
tul polonez a alocat 
fonduri in valoare de 
4,5 miliarde zloți.

Aceeași activitate 
constructivă domneș
te și în portul local, 
considerat ța o „poar
tă" a Poloniei spre 
mările și oceanele 
lumii. Pentru a ilustra 
această metaforă e 
suficient a mențio
na că numai anul 
trecut prin acest port 
au fost transborda
te peste 9 milioane 
tone mărfuri, respec
tiv 45 la sută din an
samblul transbordări- 
lor efectuate în toate 
porturile țării Planu
rile de viitor prevăd 
înzestrarea portului cu 
instalații moderne, 
care vor spori și mai 
mult capacitatea de 
trafic. Cu puțină vre
me înainte de sosirea 
noastră la Gdynia « 
fost dată în exploata
re o bază capabilă să 
realizeze transborda- 
rea a 350 000 de tone 
mărfuri în conteinere, 
iar în prezent un co
lectiv de specialiști 
lucrează la documen
tația necesară creării 
unei alte baze simila
re și mai perfecționa
te, care va fi înzestra
tă cu instalații dintre 
cele mai noi.

Industria construc
toare de nave, portul 
și pescuitul vor con
stitui și de aci înainte 
coordonatele dezvol
tării acestei așezări de. 
pe malul Mării Balti
ce. Scurta istorie a 
Gdyniei, realizările ac
tuale ale populației ei 
muncitoare, perspec
tivele ei de viitor ilus
trează pregnant forța 
vitală a socialismului, 
talentul creator al po
porului polonez.

I. DUMITRAȘCU
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RĂSFOIND PRESA OCCIDENTALĂ

Pe drumuri, pentru că 
așa a vrut patronul
Sub titlul „O dramă mai puțin cunoscută — concedierile", ziarul 

francez „LE FIGARO" a publicat o anchetă socială, semnată de Char
les Haquet, despre situația celor care rămin pe drumuri în urma nou
lui val de concedieri, operate de patroni sub pretexte inconsistente și 
adesea abuzive. Redăm fragmente din această anchetă.

Un director comercial, de 47 
de ani, rămas de 11 luni fără 
serviciu, a acceptat un post ne
însemnat, de renrezentant nesa
lariat al unei firme, ceea ce a 
avut ca urmare pierderea unor 
drepturi la asigurări sociale. Și 
totuși a acceptat. Motivul ; are 
patru cod ii care trebuie să con
tinue a frecventa școala. Pentru 
a dispune de cele necesare tra
iului, soția sa, care n-a lucrat 
niciodată, s-a angajat să facă 
menajul în clteva case de oa
meni avuți.

Mecanicul aiustor P„ de 57 de 
ani, și-a pierdut postul. Dar cum 
o nenorocire nu vine niciodată 
singură, tot atunci soția sa s-a 
îmbolnăvit grav. A urmat o pe
rioadă în care el a trăit dintr-o 
sumă cît o treime din venitu
rile obișnuite, iar aceasta a du
rat pînă la moartea ei.

Un vatman de tramvai, care 
a fost concediat, n-a mai putut 
găsi, în curs de doi ani, o altă 
muncă deoit la o manutanță, fn 
acest răstimp, el și-a pierdut 
dinamismul, e apatic, umblă 
negliient îmbrăcat. A îmbătrî- 
nlt. Această degringoladă a sa 
a intervenit în decurs de numai 
24 de luni.

Pe ce motive se fac concedie
rile ? Sub cele mai diferite pre
texte. Astfel, o vinzătoare în
tr-un mare magazin, cînd a a- 
juns maî în vîrstă, a fost con
cediată pentru că a refuzat să-și 
vopsească părul care îi albise... 
Un muncitor — pentru că fi
gura lui nu era pe placul mais
trului... Un ucenic breton a fost 
aruncat în stradă pentru că 
n-a plăcut înfățișarea lui ; ulte
rior, acesta s-a sinucis.

Astfel, concedierile constituie 
tot atîtea drame. Pe plan psi
hologic, cel devenit șomer în 
urma concedierilor de acest gen 
este un om care trăiește din a- 
sistență socială, dar el nu mai 
este integrat în viața socială.

își pierde relațiile cu colectivul 
de muncă, devine un izolat, iar 
în mediul urban — situația sa 
este agravată prin pierderea le
găturilor și în cartierul în care 
locuiește. Dat fiind faptul că are 
loc mereu mutarea sediilor unor 
întreprinderi, că activitățile, 
slujbele, regiunile suferă schim
bări, concediatul devine un in
divid necunoscut și de multe ori 
un suspect.

Este adevărat că sindicatele 
vor să pună frînă aspectelor a- 
buzive ale acestor practici, ca
racterizate drept o expresie a 
„puterii discreționare a patro
nului". Ele arată că „dreptul 
la muncă trebuie să constituie 
un factor de proteguire împo
triva puterii patronale de tip 
feudal". Dar, potrivit legisla
ției în vigoare, absența unul 
motiv sau chiar invocarea u- 
nui motiv inexact nu dă con
cedierii un caracter abuziv. 
Dacă cineva este bolnav mai 
mult de trei săptămîni — și nu 
este protejat printr-un contract 
colectiv bine pus la punct — 
patronul poate proceda la con
cediere „fără să încalce legea”.

Asemenea anomalii au fost 
scoase în relief de către una 
din uniunile departamentale 
sindicale din Nantes, care a ci
tat întîmplarea tristă a unui di
rector tehnic, de 61 de ani, con
cediat, după 35 de ani de mun
că, pe motivul că „nu se mai 
poate impune celor tineri". Iar 
tribunalul n-a considerat a- 
ceastă concediere ca fiind abu
zivă.

Dificultatea de a găsi un post 
nou, insuficiența mijloacelor 
de reciclare și de califi
care profesională (în regiu
nile nordice, termenul de aștep
tare pentru obținerea unul 
loc într-un sistem de ca
lificare profesională pentru a- 
dulți este de doi ani) agra
vează și mai mult consecințele 
concedierilor.

vremea

Ieri în țară : Vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Pe seară s-au produs înnorări ac
centuate in vestul Crișanei și al Ba
natului, unde local a început să 
plouă. Vîntul a suflat moderat, cu 
intensificări în Crișana și Dobrogea. 
Temperatura aerului la ora 14 era 
de 1 grad la Joseni și 12 grade în 
sudul Banatului și al Olteniei. 
In București i Vremea a fost fru

moasă. Vîntul a suflat moderat. 
Temperatura maximă a fost de 12 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
15, 16 și 17 noiembrie. In țară : Vre
mea va f! schimbătoare. înnorări 
mai pronunțate se .vor semnala în 
jumătatea de nord a țării, unde vor 
cădea ploi locale. în rest ploi izolate. 
Vînt potrivit. Temperatura va mar
ca o scădere. Minimele vor fi cu
prinse între minus 2 grade și 8 
grade, iar maximele vor oscila in
tre 5 și 15 grade. în București : Ce
rul va fi variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt potrivit. Tempe
ratura in scădere ușoară.



viața internațională
O. N U.

încheierea dezbaterilor
IN VEDEREA SCRUTINULUI

DE LA 10 DECEMBRIE
CAIRO

în problema dezarmării
NEW YORK 13. — Corespondență 

de la C. Alexandroaie : Luni la 
prînz, în Comitetul pentru proble
mele politice și de securitate al A- 
dunării Generale a O.N.U. s-au În
cheiat dezbaterile generale asupra 
celor 7 puncte și 5 subpuncte ale 
problematicii dezarmării, la care au 
luat cuvîntul 105 reprezentanți ai 
statelor membre ale organizației. 
Au fost depuse, pînă în prezent, 7 
proiecte de rezoluție, care urmează 
a fi luate, pe rînd, în dezbaterea 
comitetului. Nu se va trece însă la 
votarea lor imediată, întrucît la 3 din
tre cele 7 puncte nu au fost încă 
avansate proiecte de rezoluție, aces
tea aflîndu-se în curs de elaborare. 
Este vorba de punctele agendei Co
mitetului politic privind „Dezarma
rea generală și totală", „Declararea 
Oceanului Indian zonă a păcii” și 
„Interzicerea armelor chimice și bac
teriologice".

Luînd cuvîntul, reprezentantul XI- 
niunii Sovietice, Alexei Roșcin, a de
clarat că guvernul său acordă o de
osebită importanță creării de zone 
denuclearizate în diverse regiuni ale 
lumii, întrucît acestea contribuie, în 
mod efectiv, la limitarea și preveni
rea proliferării armelor nucleare. El 
a subliniat că tratatul de la Tlate- 
lolco, privind denuclearizarea Ame
rica Latine, trebuie îmbunătățit în 
sensul interzicerii totale a oricăror 
experiențe nucleare pe acest con
tinent, precum și a transportării 
unor astfel de arme pe teritoriile ță
rilor latino-americane.

Reprezentantul Cubei, Ricardo Que
sada, s-a pronunțat pentru interzi
cerea totală a folosirii armelor laser, 
a bombelor ghidate prin televiziune 
și a celor cu napalm, arătînd că în 
războiul din Indochina acestea au

provocat distrugeri Incalculabile și 
nenumărate victime în rindurile 
populației civile.

In cadrul unei moțiuni de ordine, 
Rafie Jouejati (Siria) și-a declarat 
acordul total cu cele subliniate de 
reprezentantul Cubei.

Reprezentantul Libanului, Edouard 
Ghorra, a cerut adoptarea unor mă
suri energice pentru depășirea etapei 
declarațiilor de bune intenții în pro
blemele dezarmării și trecerea la ac
țiuni concrete, capabile să elimine pe
ricolul nuclear și să oprească cursa 
înarmărilor, care constituie o povară 
copleșitoare pentru omenire.

Reprezentantul Etiopiei, Zewde 
Sellassie, a subliniat că nu s-au înre
gistrat nici un fel de progrese vizi
bile în direcția interzicerii folosirii 
armelor nucleare, deși s-a recunoscut, 
încă din anul 1946, necesitatea între
prinderii unor astfel de măsuri.

Alejandro Yanit, reprezentantul 
Filipinelor, a apreciat că, atîta timp 
cit vor continua să fie risipite sute 
de miliarde de dolari pentru înar
mări, este dificil de conceput iniție
rea unui efort eficient și concertat 
pentru ameliorarea decalajelor eco
nomice ce separă statele in curs de 
dezvoltare de cele industrializate.

Reprezentantul Republicii Zair, 
Ipoto Bakand’asi, sprijinind ideea 
convocării unei conferințe mondiale 
de dezarmare sub auspiciile Națiu
nilor Unite, a subliniat necesitatea 
ca un asemenea for să acorde prio
ritate absolută dezarmării nucleare 
și folosirii stocurilor existente de 
materiale fisionabile în scopuri ex
clusiv pașnice, creînd posibilități 
reale tuturor statelor de a avea ac
ces neîngrădit la cuceririle științei și 
tehnologiei nucleare pentru facili
tarea progresului lor economic.

DIZOLVAREA CAMEREI 
REPREZENTANȚILOR 

A DIETEI JAPONEZE
TOKIO 13 (Agerpres). — împăratul 

Hirohito a procedat, luni, la dizolva
rea Camerei Reprezentanților (inferi
oară) a Dietei japoneze, în vederea 
alegerilor generale anticipate, ce ur
mează a se desfășura în luna decem
brie. Suveranul a semnat ordinul de 
dizolvare a camerei la cererea pre
mierului Kakuei Tanaka, al cărui 
cabinet urmează să se reunească 
pentru stabilirea datei scrutinului.

întrucît ultimele alegeri s-au des
fășurat la 27 decembrie 1969. iar Ca
mera Reprezentanților este aleasă pe 
o perioadă de patru ani, mandatul ei 
actual expiră de-abia la sfîrșitul anu
lui 1973. Tradiția japoneză impune 
însă primilor miniștri organizarea 
de noi alegeri Ia scurt timp de la 
instalarea lor în funcție. Respectînd 
această tradiție, premierul Kakuei 
Tanaka speră, în același timp, să 
sporească majoritatea absolută deți
nută de partidul de guvernămînt în 
camera inferioară.

Potrivit presei nipone, campania 
electorală va începe oficial la 20 
noiembrie, alegerile propriu-zise ur- 
mînd a avea loc la 10 decembrie.

Convorbiri româno-egiptene
CAIRO 13 — Corespondentul nos

tru, Nicolae N. Lupu, .transmite : 
Petru Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al României, 
care întreprinde o vizită în Repu
blica Arabă Egipt, a fost primit de 
Mohamed Abdalah Merzaban, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al economiei și comerțu
lui exterior al R.A.E. La convorbirea

care a avut loc cu acest prilej au 
fost examinate unele aspecte ale 
relațiilor economice româno-egipte
ne. relații care cunosc un curs me
reu ascendent.

Au participat Mahmoud Shalaby, 
subsecretar de stat la Ministerul E- 
conomiei și Comerțului Exterior, și 
Titus Sinu, ambasadorul României la 
Cairo.

0 DELEGAȚIE DE PARTID ȘI GUVERNAMENTALĂ
A R. P. BULGARIA A SOSIT LA MOSCOVA
MOSCOVA 13 (Agerpres). — La 

invitația C.C, al P.C.U.S., a Sovie
tului Suprem și a Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., la 13 noiembrie a 
sosit la Moscova, într-o vizită ofi
cială de prietenie, delegația de 
partid și guvernamentală a R.P. 
Bulgaria, condusă de Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar, președintele Consiliului de Stat.

Pe aeroport, delegația a fost în- 
tîmpinată de Leonid Brejnev, Ni

kolai Podgornii. Alexei Kosîghin și 
de alte persoane oficiale sovietice.

în aceeași zi, au inceput convor
birile între Leonid Brejnev, Nikolai 
Podgornîi, Alexei Kosîghin și de
legația de partid și guvernamentală 
a R.P. Bulgaria, condusă de Todor 
Jivkov.

După cum relevă agenția 
T.A.S.S., convorbirile se referă Ia 
un cerc larg de probleme ale rela
țiilor bilaterale și la situația inter
națională actuală.

Ședința Prezidiului U. C. I.
-> ■>

PLENARA NAȚIONALA A PARTIDULUI SOCIALIST DIN CHILE
Președintele Allende demasca acțiunile grupurilor 

de dreapta
SANTIAGO DE CHILE 13 (Ager

pres). — Luînd cuvîntul în cadrul 
plenarei naționale a Partidului So
cialist din Chile, consacrată exami
nării situației politice și economice 
a țării, președintele Salvador Allende 
a condamnat acțiunile grupurilor de 
dreapta împotriva guvernului Unită
ții Populare și a expus pe larg mă
surile de apărare juridică, adoptate 
de statul chilian în fata intervenției 
companiei nord-americane „Ken- 
necott Copper". „Chile, a spus pre
ședintele Allende, este obiectul unei 
agresiuni din ce In ce mai puternice 
din partea întreprinderilor multina
ționale străine, care încearcă să se 
răzbune pentru faptul de a fi fost 
naționalizate bunurile lor". Totodată, 
șeful statului chilian a arătat că, da
torită acțiunilor reacțiunii interne și

ale monopolurilor imperialiste, Chile 
trece în prezent printr-o situație eco
nomică dificilă, ceea ce face necesară 
adoptarea unei politici de austerita
te și impunerea de restricții la unele 
importuri. Se impune, a spus el, o 
muncă ideologică susținută pentru a 
face ca poporul să înțeleagă sacrifi
ciile și dificultățile pe care trebuie 
să le înfrunte.

Referindu-se la alegerile care vor 
avea loc în Chile în lima martie 
1973, președintele Allende a subliniat 
că acestea trebuie să fie abordate 
„ca o sarcină decisivă a poporului și 
a partidului socialist". El a mențio
nat că, datorită sprijinului masiv 
față de guvernul Unității Populare, 
va fi posibilă, cu această ocazie, câș
tigarea unei majorități absolute în 
Camera Deputaților.

0 nouă filială 

a Asociației de prietenie 

Japonia - România
TOKIO 13 — Corespondentul 

Agerpres, FI. Țuiu, transmite : 
In orașul Kameda a avut loc 
inaugurarea filialei din Insula 
Hokkaido a Asociației de prie
tenie Japonia-România. Au par
ticipat primarul orașului, Ma- 
sao Yoshida, viceprimarul ora
șului vecin, Hakodate, H. Ko- 
mora, președintele Camerei de 
comerț din Hakodate, K. Ta
naka, personalități din viața po
litică și culturală a insulei, 
membri ai noii filiale, precum 
și Shiroo Silzuki, secretar al 
Asociației de prietenie Japonia- 
România. La festivitate a luat 
parte Iosif Gheorghiu, ambasa
dorul țării noastre în Japonia. 
Președinte al filialei a fost ales 
kiictii Murata, protector al U- 
niversitițiib Hakodate,

BELGRAD 13 (Agerpres). — A- 
genția Taniug informează că, la 13 
noiembrie, la Belgrad a avut loc cea 
de-a 37-a ședință a Prezidiului U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
care a hotărît convocarea pentru 6 
și 7 decembrie a.c. a celei de-a 3-a 
Conferințe a U.C.I. consacrată pro
blemelor tineretului. Expunerea in
troductivă pe marginea proiectului 
de document ce urmează să fie 
dezbătut de conferință a fost pre
zentată de Krsta Avramovici, mem
bru al Biroului Executiv al Prezi
diului. Vorbitorul a evidențiat, prin
tre altele, că pregătirile în vederea 
celei de-a 3-a Conferințe a U.C.I. 
au cuprins toate republicile și re
giunile, precum și organizațiile U.C.I., 
remarcându-se a participare intensă

a unui număr mare de organizații 
ale uniunii tineretului din fabrici, 
școli și de la sate.

Ministrul comerțului 
exterior al R. P. Chineze 

la Budapesta
BUDAPESTA 13 (Agerpres). — A- 

genția M.T.I. anunță că, la 13 noiem
brie, Jend Fock, președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc-Țără- 
nesc Ungar, l-a primit pe ministrul 
comerțului exterior al Republicii 
Populare Chineze, Pai Sian-kuo, sosit 
în vizită în R.P. Ungară. La convor
bire a participat ministrul comerțu
lui exterior al R.P. Ungare, J. Biro.

IN PREAJMA ALEGERILOR DIN R.F.G.

Sondaje favorabile actualei coaliții 
guvernamentale

CONGRESUL P.S.I.
„Republica Panama

trebuie să-și restabilească suveranitatea 
asupra zonei canalului"

Declarația vicepreședintelui Arturo Sucre
PANAMA 13 (Agerpres). — In- 

tr-o cuvîntare rostită la un miting 
care a avut loc la Los Santos, vi
cepreședintele Republicii Panama, 
Arturo Sucre, a declarat că țara sa 
trebuie să-și restabilească suvera

ÎNTREVEDERI 
EGIPTEANO-TUNISIENE
CAIRO 13 (Agerpres). — La Cairo 

ftu continuat convorbirile dintre Hedi 
Nouira, primul ministru tunisian, a- 
flat în vizită oficială în Republica 
Arabă Egipt, și premierul egiptean 
Aziz Sedki, în legătură cu cooperarea 
dintre cele două țări în domeniile po
litic și economic, predum și cu evolu
ția situației în Orientul Apropiat.

Luînd cuvîntul la un banchet oferit 
în onoarea sa, șeful guvernului tuni
sian a subliniat că rezoluțiile adop
tate de Organizația Națiunilor Unite 
în vederea reglementării situației din 
Orientul Apropiat „sînt juste și 
clare". La rîndul său, premierul e- 
giptean a relevat relațiile de priete
nie statornicite între țara sa și Tuni
sia. El a reafirmat hotărîrea po
porului egiptean de a elibera teri
toriile arabe ocupate de forțele is- 
raeliene. „Nu căutăm război, dar a- 
vem drepturi la care nu putem să re
nunțăm" — a subliniat premierul e- 
giptean.-

nitatea asupra acelei părți a teri
toriului național care poartă denu
mirea de „zonă a Canalului Pana
ma" și care este ocupată în pre
zent de Statele Unite. Vorbitorul 
a subliniat că, mai devreme sau 
mai tîrziu, statutul colonial al „zo
nei" va fi lichidat și Republica Pa
nama va putea folosi canalul în 
interesele sale naționale.

GENOVA 13. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae Puicea, transmite : 
După patru zile de dezbateri, luni 
au luat sfîrșit discuțiile pe marginea 
raportului, prezentat la Congresul al 
39-lea al Partidului Socialist Italian, 
de Giacomo Mancini, secretar na
țional al partidului. Intervențiile de- 
legaților au reflectat un larg con
sens privind necesitatea unor acțiuni 
mai susținute ale socialiștilor italieni, 
menite să asigure o orientare nouă 
în progresul social și economic al 
Italiei, pentru acceptarea ideii reve
nirii socialiștilor la guvern și pentru 
relații mai strînse cu forțele de 
stînga — în special cu P.C.I. — în 
promovarea unor proiecte de reforme 
cerute cu insistență de masele mun
citoare.

BONN 13 — Trimisul special Ager
pres, V. Crișu, transmite : Cu mai 
puțin de o săptămină înainte de ale
gerile generale anticipate din R.F. a 
Germaniei, se apreciază că 90 la sută 
din corpul electoral este deja decis 
asupra partidului în favoarea căruia 
va vota la 19 noiembrie. . Ultimele 
sondaje de opinie arată că sufragiile 
scontate a fi obținute de Partidul 
Social-Democrat și de Partidul Liber- 
Democrat vor face posibilă menți
nerea la guvern a coaliției P.S.D.- 
P.L.D., care ar putea dispune în noul 
Bundestag de un plus de 7-10 man
date.

In cele cîteva zile care au mai ră
mas pînă la alegeri, partidele își 
concentrează eforturile pentru atra
gerea ultimilor alegători încă ne- 
deciși.

Intr-o convorbire cu ziariștii, se
cretarul general al P.S.D., Holger 
Borner, aprecia că „rezultatul aces
tor alegeri va rămîne, în ciuda tu

turor pronosticurilor, deschis pînă la 
numărătoarea voturilor".

★
Luni a avut loc la Bonn o ședință 

a conducerii Partidului Social-Demo
crat, sub președinția cancelarului fe
deral, Willy Brandt. Pe ordinea de 
zi a ședinței au figurat, printre al
tele. probleme politice actuale și o 
informare asupra desfășurării cam
paniei în vederea alegerilor genera
le anticipate de la 19 noiembrie.

în luarea sa de cuvînt. Willy 
Brandt a relevat intensificarea ten
dinței spre destinedere și pace in 
Europa. In context, el a subliniat, tot
odată, importanța deosebită a con
vocării conferinței pentru securitate 
și cooperare pe continent. Brandt a 
anunțat, totodată, că o delegație a 
țării sale va participa la convorbi
rile pregătitoare de la Helsinki pri
vind conferința pentru securitate în 
Europa.

Relațiile româno-italiene 
sub auspiciile bunei înțelegeri, 

ale dezvoltării 
colaborării prietenești

Vizita oficială pe care a făcut-o 
în țara noastră ministrul afacerilor 
externe al Republicii Italiene, sena
torul Giuseppe Medici, a pus în evi
dență evoluția favorabilă, continuu 
ascendentă a relațiilor dintre Româ
nia și Italia, dintre cele două po
poare, contribuind totodată la dez
voltarea și adincirea acestora.

Un moment de deosebită impor
tanță al vizitei ministrului italian l-a 
constituit primirea sa la președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu. 
Cu acest prilej, președintelui Nicolae 
Ceaușescu i-a fost înmânată invita
ția președintelui Italiei, Giovanni 
Leone, de a face o vizită oficială în 
Italia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere. Putem aprecia, de pe acum, 
că această vizită va marcă un mo
ment istoric în dezvoltarea relațiilor 
prietenești româno-italiene, va des? 
chide noi perspective colaborării 
multilaterale dintre cele două țări, 
va contribui la cauza păcii și co
laborării în Europa și în lume. Des
fășurată intr-o atmosferă cordială, in 
spiritul relațiilor tradiționale de 
prietenie și înțelegere reciprocă între 
România și Italia, primirea la pre
ședintele Consiliului de Stat al Româ
niei a prilejuit abordarea unor pro
bleme de primă importanță pentru 
dezvoltarea actuală și în perspectivă 
a relațiilor româno-italiene.

Clădite pe temelia coexistenței 
pașnice, a egalității în drepturi, 
respectului reciproc, stimulate de a- 
finități istorice, de limbă și cultură, 
legăturile de prietenie și colaborare 
reciproc avantajoasă româno-italie
ne au cunoscut, cu deosebire în ul
timii ani, o dezvoltare continuă, 
multilaterală. Această dezvoltare a 
marcat o contribuție de seamă la 
procesul destinderii, la promovarea 
ideilor de cooperare și securitate eu
ropeană — cauză căreia România 
i-a consacrat și îi consacră eforturi 
perseverente. Totodată, extinderea 
raporturilor româno-italiene a ilus
trat și ilustrează încă o dată că deo
sebirile de orânduire social-politică 
nu pot fi un impediment în promo
varea colaborării internaționale — 
necesitate obiectivă a lumii contem
porane.

In acest sens, este semnificativ 
faptul că Italia se situează astăzi 
printre principalii parteneri în rela
țiile economice ale României, ocupînd 
locul al doilea în schimburile comer
ciale ațe țării noastre cu țările vesti
ce. Progrese importante s-au înre
gistrat și în domeniul schimburilor 
culturale, artistice și tehnico-științifi- 
ce. La dezvoltarea pozitivă a acestor 
raporturi au contribuit, într-o măsu
ră importantă, contactele și vizitele 
la diferite niveluri între reprezentan
ții celor două țări, dialogul fructuos — 
în cadrul căruia s-a înscris și actuala 
vizită a ministrului de externe italian.

Este, de alfel, părerea celor două 
părți — reieșită și din convorbirea 
care a avut loc cu acest prilej — 
că există premise pentru dezvoltarea, 
în continuare, a tradiționalelor ra
porturi de prietenie dintre România 
și Italia, pentru extinderea și diver
sificarea colaborării pe multiple 
planuri — politic, economic, tehnico- 
științific, cultural. S-a manifestat, 
totodată, dorința comună de a fruc
tifica posibilitățile existente, în fo
losul ambelor popoare, al înțele
gerii și colaborării între statele eu
ropene, între toate statele lumii.

în acest spirit, convorbirile ofi
ciale dintre ministrul de externe ita
lian și omologul său român au abor
dat căile concrete ale dezvoltării re
lațiilor bilaterale româno-italiene. 
Dorința comună de a asigura creș
terea schimburilor economice și co-. 
merciale, îmbunătățirea continuă a

structurii acestora, lărgirea cooperării 
economice și tehnice și-au găsit ex
presie in Protocolul privind schimbu
rile comerciale pe anul 1973, încheiat 
în aceste zile — în cadrul Acordului 
comercial de lungă durată — și va 
călăuzi lucrările apropiatei sesiuni a 
Comisiei mixte de cooperare econo
mică, industrială și tehnică. Cele 
două părți vor încuraja, de aseme
nea, schimburile cultural-știintifice.

Examinîndu-se problemele de inte
res comun ale vieții internaționale, a 
fost reafirmată convingerea ambelor 
țări că principiile respectării indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității in drepturi, neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc reprezintă fundamentul trai
nic al înțelegerii și cooperării rodnice 
Intre state, al instaurării in lume a 
unui climat de destindere și securi
tate.

Consemnînd cu satisfacție cursul 
favorabil al evenimentelor interna
ționale din ultima vreme spre . or- 
malizarea și dezvoltarea relațiilor 
interstatale, spre contacte și trata
tive, în cursul convorbirilor a fost 
subliniată necesitatea participării 
tuturor țărilor, fără deosebire de mă
rime, potențial sau orînduire socia
lă, la statornicirea unor relații de 
bună conviețuire și colaborare între 
state, la soluționarea tuturor proble
melor care interesează popoarele, în 
vederea diminuării și stingerii foca
relor de tensiune care mai persistă în 
lume. In acest sens, România și Ita
lia pot să aducă și sînt hotărite să-și 
aducă întreaga contribuție.

Pornind de la interesul profund, 
vital al celor două țări de a se reali
za o securitate trainică în Europa, 
România și Italia acordă o deosebi
tă atenție înfăptuirii acestui dezide
rat. Desfășurate în preajma deschi
derii consultărilor multilaterale de 
la Helsinki, convorbirile româno- 
italiene au prilejuit afirmarea dorin
ței celor două țări ca viitoarea 
conferință, cu contribuția. în condi
ții de egalitate, a tuturor statelor 
participante, să conducă la rezultate 
concrete, în vederea consolidării 
păcii, securității și dezvoltării coope
rării pe continent. Așa cum se arată 
în Comunicatul comun, cele două 
țări consideră că „înfăptuirea aces
tui obiectiv trebuie să ducă la ex
cluderea folosirii forței sau amenin
țării cu forța, să pună la adăpost 
toate statele de orice agresiune, pre
siune, imixtiune sau impunerea 
voinței altuia și să asigure condițiile 
ca toate națiunile să se dezvolte li
ber, potrivit voinței proprii și să 
colaboreze între ele, în conformitate 
cu principiile dreptului internațio
nal".

Pronuntindu-«e pentru înfăptuirea 
securității europene. România și Ita
lia apreciază ca avînd o importantă 
deosebită pentru realizarea acestui 
deziderat statornicirea unor relații 
de bună vecinătate, de pace și co
laborare în Balcani și în bazinul 
Mării Mediterane. Cele două părți 
se pronunță pentru reglementarea 
pe căi politice a problemelor' liti
gioase din Indochina, din Orientul 
Apropiat, pentru înfăptuirea dezar
mării, pentru creșterea rolului 
O.N.U. ca instrument al securității 
și colaborării internaționale.

Opinia publică din țara noastră, 
salutînd dezvoltarea continuă a rela
țiilor prietenești româno-italiene, la 
care actuala vizită a ministrului afa
cerilor externe a adus o nouă contri
buție, își exprimă convingerea că a- 
cestea se vor intensifica și mai mult, 
în interesul ambelor popoare și, tot
odată, al cauzei colaborării, înțelege
rii și păcii in Europa și în lume.

Dumitru TINC
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Reuniune extraordinară 
a guvernului libanez 
în urma unor incidente 
între greviști și poliție
BEIRUT 13 (Agerpres). — Con

vocat și prezidat de președintele Li
banului, Suleiman Frangieh, într-o 
reuniune extraordinară, pentru a 
examina situația creată de inciden
tele de sîmbătă dintre poliție și 
greviștii de la o fabrică din Beirut, 
soldate cu morți și răniți. Consiliul 
de Miniștri libanez a hotărî, să în
sărcineze forțele armate cu men
ținerea ordinii pe întreg teritoriul 
țării. S-a ținut seamă, de asemenea, 
și de apelul lansat de Confederația 
Generală a Muncitorilor din Liban 
pentru declanșarea, marți, a unei 
greve generale de 24 de ore și de 
chemarea unor organizații de a se 
organiza manifestații de protest.

Agenția France Presse informează 
că oficialități libaneze au precizat 
că „măsurile militare speciale de 
precauție" nu echivalează cu impu
nerea stării de urgență.

Și-a încheiat vizita în 
R.P.D. Coreeană delega
ția guvernamentală econo
mică algeriană, °°ndusă de 
Layachi Yaker, ministrul comerțului. 
In cadrul convorbirilor, cele două 
părți și-au exprimat hotărîrea de a 
dezvolta legăturile de prietenie și 
relațiile cpmerciale, economice și de 
cooperare tehnico-științifică bilate
rale. A fost semnat un acord comer
cial pe termen lung. Delegația alge
riană a fost primită de Kim Ir Sen, 
președintele Cabinetului de Miniștri.

K. Schutz invitat în 
U.R.S.S. Cu ocazia unei întîlniri 
la ambasada sovietică din Berlin, 
ambasadorul U.R.S.S. în R.D.G., M. 
T. Efremov, a transmis primarului 
Berlinului occidental, K. Schutz, in
vitația guvernului sovietic de a vizi
ta Uniunea Sovietică. K. Schutz a 
primit invitația.

0 reuniune a Consiliului 
Executiv al O.A.P.E.C. <Or- 
ganizația Țărilor Arabe Exportatoa
re de Petrol) a avut loc la Beirut 
Secretarul general al organizației, 
Suheil Sadawi, a precizat că a fost 
aprobată ordinea de zi pentru reu
niunea la nivel de miniștri, progra
mată pentru sîmbăta viitoare în Ku
weit. Printre punctele înscrise pe 
agenda acestei reuniuni se află con
struirea unei flote arabe de petro
liere, a unui port special în Bahrein 
și constituirea unui organism finan
ciar al organizației.

Expoziția „Personalități 
ale științei și culturii româ
nești" a £ost deschisâ in capitala 
Tunisiei. Cu acest prilej, a fost or

ganizată o gală de filme documen
tare.

Problemele demografice 
ale continentului asiatic au 
fost dezbătute în cadrul unei confe
rințe internaționale, care a avut loc 
la Tokio, cu participarea reprezen
tanților din 27 de țări. La sfîrșitul 
lucrărilor, a fost dată publicității o 
declarație în care se relevă că ori
ce măsuri de controlare a creșterii 
populației nu pot da rezultate decît 
în strînsă legătură cu elaborarea de 
către guverne a unor programe în 
domeniul șomajului, educației, sănă
tății, construcției de locuințe, hranei, 
securității sociale. Declarația ur
mează să fie înaintată O.N.U.

Comisia pentru redacta
rea proiectului noii consti
tuții filipineze • lnclus 0 pre* 
vedere potrivit căreia țara ar urma 
să-și schimbe denumirea din Fili- 
pine în Maharlika.

Președintele Republicii 
Arabe Egipt, Anwar Sadat’se 
va întîlni, săptămină aceasta, cu o 
serie de conducători politici egipteni 
pentru a discuta în cadrul unor 
reuniuni, calificate de cotidianul 
cairot „Al Ahram" drept importan
te, evoluția vieții politice egiptene, 
informează agenția M.E.N.

Președintele Salvador A- 
llende va face o vizită ofi
cială in Mexic,în intervalul 30 
noiembrie—2 decembrie a.c.. a anun
țat ministrul de externe al Mexicu
lui.

Ministrul afacerilor ex
terne al Poloniei, ste£an Ol’ 
szowski, a sosit luni la Bruxelles în
tr-o vizită oficială de două zile. In 
cursul dimineții, ministrul polonez 
a fost primit de regele Baudouin.

întrevedere Gromîko- 
Azad Ministrul de externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, a avut, 
duminică o întrevedere cu Abdus 
Samad Azad, ministrul de externe 
al Republicii Populare Bangladesh, 
aflat în drum spre patrie, după vi
zita efectuată la Sofia.

zile ale blocadei, și pentru cartea 
„Aproape trei ani", Vera Inber a fost 
distinsă cu Premiul de stat al 
U.R.S.S.

Președintele Republicii 
Indonezia, senera^ui Ahmed su- 
harto, a sosit, luni, la Paris pentru 
o vizită oficială de trei zile. El a fost 
primit, la aeroportul Orly, de preșe
dintele Franței, Georges Pompidou.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA!

Secretarul federal pentru 
comerțul exterior al R.S.F.

Convorbirile dintre Siria 
ȘÎ Imit Privind taxele de tranzit 
prin teritoriul sirian a petrolului 
irakian au fost reluate la Damasc.

Furtuni în vestul Europei

Cel puțin 23 de persoane și-au 
pierdut viața în cursul nopții de 
duminică spre luni în mai multe 
țări, situate în vestul continen
tului european, ca urmare a unei 
puternice furtuni care a bîntuit 
în această regiune. Ploile toren
țiale și vîntul puternic — care 
a atins o viteză de 200 kilometri 
pe oră — au desprins acoperișuri 
de case, au smuls copaci, pertur- 
bînd transporturile rutiere și 
maritime.

Dintre victime, 12 au fost în
registrate în R. F. a Germaniei, 
7 în Olanda, unde această furtu
nă este considerată „cea mai 
puternică din ultimii 50 de ani", 
3 în Marea Britanie, precum și 
în Belgia și Franța.

Serviciile meteorologice nu 
prevăd o ameliorare imediată a 
stării vremii în zona amintită, 
anunțîndu-se, dimpotrivă, creș
terea cantității de precipitații și 
scăderea temperaturii.

Iugoslavia, Muhamed Hadj ici,
s-a înapoiat la Belgrad, după o vi
zită în Belgia și Luxemburg. El a 
avut convorbiri cu înalte oficialități
din cele două țări în probleme re
feritoare la cooperarea economică și 
comercială.

La Varșovia 8 au desfășurat
lucrările celei de-a treia sesiuni a 
Comisiei mixte polono-suedeze. In 
documentul final, părțile și-au ex
primat dorința de a extinde coope
rarea între întreprinderile și orga
nizațiile celor două țări.

Cunoscuta scriitoare so
vietică Vera Inber a înce
tat din viață, la vîrsta de 82 de
ani. Pentru poemul „Meridianul 
Pulkovo", dedicat eroismului apără
torilor Leningradului în cele 900 de
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WASHINGTON 13 
(Agerpres). — Lansată 
în mai 1971, sonda spa
țială americană „Ma
riner 9“ s-a înscris, în 
luna noiembrie a ace
luiași an, pe o orbită 
marțiană, de unde, 
timp de 349 de zile, a 
cartografiat întreaga 
planetă și a transmis 
7 329 
pînă 
1972, 
mele 
lejul 
noiembrie, a unui 
de la începerea misiu
nii sale efective, spe
cialiștii de la N.A.S.A. 
au făcut unele dezvă
luiri interesante pri
vind contribuția aces-

de fotografii, 
la 27 octombrie 
cînd a emis ulti- 
semnale. Cu pri- 
implinirii, la 13 

an

declară 
calitatea 

impun 
tuturor

mai

Amănunte despre „Planeta roșie" 
transmise de „Mariner 9“

tei sonde. Ei 
că numărul și 
datelor culese 
„revizuirea
concepțiilor anterioa
re" asupra planetei, 
care „geologic, este ac
tivă, are munți vulca
nici și cratere mai 
vaste decît oricare 
dintre cele existente 
pe Terra". Există, de 
asemenea, sȚun ei, in
dicații permițînd să se 
creadă că pe suprafața 
marțiană au 
curge rîuri și 
dar, în prezent, canti
tăți masive de apă s-ar 
mai afla numai în ca
lotele polare perma
nente ale lui Marte, 
sub formă de gheață.

putut 
fluvii,

„Mariner 9“ a 
depistat și nori, despre 
care se crede că ar 
conține apă și gheață, 
în special cei aflați 
deasupra marilor vul
cani.

Referitor la cei doi 
sateliți ai lui Marte, 
Phoebus și Deimos, s-a 
constatat că sînt aco- 
periți și ei de nume
roase cratere, provoca
te. probabil, de meteo
riți.

In lumina celor de 
mai sus, specialiștii 
consideră că Marte 
prezintă aspecte care 
îl apropie de Terra 
mai mult decît s-ar fi 
putut crede anterior.
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CONGRESUL SINDICATELOR 
DIN POLONIA

VARȘOVIA 13. — Corespondentul 
Agerpres, transmite : în prezența 
conducătorilor de partid și de 
stat, în frunte cu E. Gierek, 
H. Jablonski și P. Jaroszewicz, în 
Sala congreselor din Palatul culturii 
și științei din Varșovia și-a început 
luni lucrările Congresul al 7-lea al 
sindicatelor din Polonia. Sînt pre- 
zenți 1 728 de delegați din partea ce
lor peste 10 milioane de sindicaliști 
din țară, precum și o serie de dele
gații străine, reprezentînd organiza
ții sindicale din Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, Italia, Iugoslavia, 
R.D.G., Ungaria și Uniunea Sovietică, 
și o delegație a F.S.M., condusă de se
cretarul general, Pierre Gensous. Din 
țara noastră este prezentă o delega
ție, condusă de tovarășul Gheorghe 
Petrescu, vicepreședinte al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România.

Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a rostit o cuvîn
tare, după care W. Kruczek, preșe
dintele Consiliului Central al Sindi
catelor din Polonia, a prezentat re- 
feratul-program privind activitatea 
sindicatelor în intervalul care s-a 
scurs de la ultimul congres și sarci
nile care stau în fața acestei organi
zații în următorii ani.

BOMBARDAMENTE 
ASUPRA R. D. VIETNAM

HANOI 13 (Agerpres). — Ministerul 
de Externe al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație de protest cu 
privire la bombardamentele efectuate 
de aviația S.U.A., la 11 și 12 noiembrie, 
asupra unor provincii. Declarația cere 
guvernului Statelor Unite să pună 
neîntirziat capăt tuturor actelor agre
sive îndreptate împotriva R.D. Viet
nam — menționează agenția V.N.A.

Totodată, agenția V.N.A. anunță că 
în perioada 9—12 noiembrie, forțele 
armate populare ale R.D. Vietnam, 
cîoborînd încă 5 avioane americane, 
au ridicat totalul aparatelor de zbor 
pierdute de Statele Unite pe teritoriul 
R.D. Vietnam la 4 041.
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