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Sercjiu FARCAȘAN

PICĂTURA DE CERNEALA

mai liniștit, 
colt al gurii.

asupra 
adresat

uti- 
specifice 
aproape

economiei au determinat 
pozitive pe această linie.

— Care sint caracteristicile 
principale ale anului care a 
trecut in desfășurarea activită
ții de ocrotire a sănătății ?

Convorbire cu ministrul sdnâtâții
dr. Dan ENĂCHESCU

milioane lei.
1 300 de absolvenți 

medico-farmaceutice, precum 
de absolvenți

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

„Descurcâ-te

ai școlilor pro- 
de specializare 
repartizați cu 
care prezentau

deficit mai important de

Excelenței Sale General NE WIN
Președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane

în domeniul ocrotirii sănătății
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Nicolae Ceaușescu 
președintele Partidului Comunist 
din Belgia, Marc Drumaux

Cu muncă spornică și bună organizare

A ÎNCEPUT PRETUTINDENI

PLANULUI ANUAL

După ce 1971 »-a retras de pe sce
na actualității sub aureola unor re
marcabile biruințe pe tărîmul vieții 
materiale și spirituale, încrustate de
finitiv în cronica construcției socia
liste, un nou an — al doilea din ac
tualul cincinal — a început să-și de
pene zilele, deschizînd în fața țării, 
poporului o perspectivă și mai largă 
spre viitor. De cînd există republi
ca noastră, s-a împămîntenit tradiția 
ca fiecare an nou să-1 depășească 
pe precedentul, sub toate aspectele 
aotivității social-economice. De la un 
an la altul, am produs mai multă 
fontă și oțel, mai mult cărbune, e- 
nergie electrică, tractoare, îngrășă
minte, motoare și aparate, bunuri de 
consum, într-o gamă largă, am con
struit mai multe fabrici și uzine, mai 
multe locuințe, școli și așezăminte 
social-culturale. Pe fundamentul dez
voltării economice, creșterii avuției 
naționale, viața noastră a devenit 
mereu mai bună.

Anul 1972 va marca, indiscutabil, un 
nou și substanțial pas înainte. El șe 
anunță.ca un ap dens, dinamic în toa
te domeniile și, în primul rînd, pe tă- 
rimul dezvoltării producției materi
ale în toate ramurile economiei. Pro
ducția industrială și agricolă, trans
porturile, comerțul și construcțiile 
vor înregistra mari ritmuri de dez
voltare, unele dintre ele superioare 
prevederilor din planul cincinal pen
tru anul 1972, prevederi majorate 
simțitor în raport cu Directivele 
Congresului al X-lea al partidului, 
datorită mobilizării mai intense a 
posibilităților și resurselor materia
le și umane ale țării, a întregului 
potențial productiv al economiei na
ționale.

Creșterea în continuare a forțelor 
de producție ale țării, pe temelia de 
granit a industrializării socialiste — 
obiectiv central și constant al poli
ticii economice a partidului nostru 
— care necesită alocarea unei în
semnate părți a venitului național 
pentru fondul de acumulare,, cores
punde nevoilor și aspirațiilor vitaie 
ale societății noastre. Politica de a- 
cumulare, promovată cu consecven
ță de partid, își găsește expresia în 
realizarea în acest an a unui volum 
de investiții de peste 87 miliarde lei. 
Este, desigur, un efort considerabil 
pentru statul nostru, pentru între
gul popor, dar oamenii muncii s-au 
convins din însăși experiența proprie 
a țării noastre că politica de acumu
lare este o politică de mare răspun
dere pentru destinele națiunii noas
tre. Nu se poate atinge acel stadiu 
de dezvoltare economică și socială, 
care să permită înfăptuirea plenară 
a idealurilor socialismului, crearea 
condițiilor în vederea satisfacerii toț . 
mai depline a nevoilor materiale și 
spirituale ale oamenilor muncii de- 
cit în măsura în care învestim an 
de an tot mai mult pentru crește
rea continuă și modernizarea forțe
lor de producție ale țării, pentru 
sporirea producției materiale.
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Dar procesul de dezvoltare econo
mică se desfășoară în acest an mai 
accentuat, sub imperativul creșterii 
eficienței economice generale, in toa
te domeniile de activitate. Măsurile 
de perfecționare a conducerii și pla
nificării 
procese 
Criticile severe la adresa unor ten
dințe ce s-au manifestat în trecut, 
de a privi producția ca un scop in 
sine, făcîndu-se abstracție de utili
tatea și rentabilitatea ei, au dat re
zultatele așteptate.

Problema asigurării- unei eficiențe 
sporite a producției se pune în 1972 
dintr-un unghi cu mult mai nuanțat 
și cu o mai mare intensitate. Tocmai 
aceasta conferă o anumită particula
ritate acestui an. Prevederile planu
lui pe acest an concentrează efortu
rile și capacitatea creatoare a oame
nilor muncii in direcția reducerii 
simțitoare a cheltuielilor materiale 
de producție, în primul rînd prin 
micșorarea consumurilor de materii 
prime și materiale, în direcția reali
zării de sortimente, cu_un mai 
grad de prelucrare a materiei f 
spre creșterea mai susținută a pro
ductivității muncii, spre gospodărirea 
cît mai rațională a tuturor resurse
lor materiale și financiare.

Anul 1972 pune în mod deosebit 
sarcina utilizării cu randamente 
superioare a capacităților indus
triale de producție existente. Că 
în acest sens urmează să se producă 
o îmbunătățire radicală nu mai încape 
nici o îndoială, de vreme ce nu mai 
puțin de 45 la sută din sporul de 
producție industrială față de 1971 
trebuie să se obțină pe calea folo
sirii intensive a capacităților de pro
ducție aflate acum în funcțiune. A- 
ceasta înseamnă mai mult- decît du
blul mediei prevăzute pe ansamblul 
actualului cincinal. O atare sarcină, 
prevăzută expres în plan,'ne îndrep
tățește să apreciem că 1972 va 
marca un real progres calitativ 
in domeniul utilizării potențialului 
tehnic și uman al economiei noastre.

Ca o linie de forță a dezvoltării 
economiei noastre în acest nou an se 
detașează, totodată, accelerarea rit
mului de înnoire a produselor și ri
dicarea performanțelor lor tehnice 
și calitative, în deplină concordanță 
cu creșterea gradului de valorificare 
a unor importante materii prime și 
materiale. Cînd un minister cum este 
cel al industriei construcțiilor de ma- • 
șini își propune să reînnoiască, in- 
tr-un singur an, aproape 30 la sută 
din volumul producției, iar ministe
rele metalurgiei și industriei mate
rialelor de construcție 22 la sută și, 
respectiv, 18 la sută, se înțelege că 
cercetarea științifică (uzinală și de
partamentală) este chemată să-și in
tensifice neîntirziat aportul. Ei i se

Omul avea față aspră, dar calmă. Era căutat in a- 
celași timp la două telefoane și mai stătea și reporte
rul pe capul lui. Mă întrebam care sint sursele acestui 
calm. Mă gîndeam la moda ocupațiilor din timpul 
liber. Ce poate da omului acc-st echilibru : pescuitul '! 
grădinăritul ?

Tocmai atunci a intrat in birou o fetița.
Codițele erau grozav de nostim făcute ; părea sa 

aibă vreo 13 ani; evident, elevă. S-a dus la o măsuță 
mai retrasă și a reluat munca la un caiet pe care-l 
lăsase deschis : lecția la zi. .

— Tovarășa face parte din personal ? — am întrebat 
noi grav, cind telefonul s-a ' ”

Inginerul a zimbit dintr-un
— Tovarășa Ileana Barbu 

urmează să ia legătura cu di
rectorul unei mari întreprin
deri agricole. Este ambasa
doarea extraordinară a școlii 
generale numărul 10 : vor 
să-i solicite vizitarea ferme
lor. Dacă directorul aprobă, tovarășa urmează să per
fecteze diferite amănunte ale vizitei.

— Și de ce a venit aici, la uzină ?
— A venit să mă ia la ora reglementară, dar, după 

cum vedeți, mai am puțină treabă. Eu, urmează s-o 
ajut cu transportul. Strict numai cu transportul. Eu 
mă opresc la ușă Să-i vorbească ea.

— Cum s-ar zice, „asta-i sarcina, descurcă-te !“.
— Nu-mi place prea mult expresia. Există în munca 

noastră, ca și în cea de educație, două extremități 
nefaste. Una e aceea ca eu, in calitate de șef, să mă 
substitui executantului, să-l dădăcesc intr-atita, incit 
de fapt să fac munca lui. Cealaltă e să-i „trasez" o sar
cină fără să analizez dacă e realizabilă, ba chiar — in 
cazuri foarte nefaste — să se înțeleagă prin „descurcă- 
te !“ un fel de îndemn : „ești șmecher, faci cum știi ; 
eu nu întreb de lege, ocolește-o dacă vrei, eu închid 
ochii, fă așa ca să iasă...".

— Pe cind aici ?

CRAIOVA (Cores
pondentul „Scînteii", 
Nistor Țuicu). — Pri
mele zile ale anului 
1972 s-au încheiat la 
Combinatul chimic din 
Craiova cu 
deosebite
Deși planul la produc
ția globală și marfă a 
sporit în acest an cu 
8,3 și, respectiv, 9,5 la 
sută, în primele zile 
au fost produse peste 
plan 825 tone îngrășă
minte azotoase, 40 tone 
acid azotic, 49 tone a- 
cetilenă, 20 tone bu
tanol etc. Ca urmare, 
în primele 3 zile ale 
anului au fost expe
diate, în avans față de 
grafic, 600 tone 
grășăminte 
beneficiarilor 
și 300

Oliviu Popa, directo
rul general adjunct ăl 
combinatului,. a . " 
prezent la'datorie, dînd 
dovadă de o disciplină 
exemplară. Este foarte 
greu să evidențiem pe 
cineva, totuși o men
țiune merită echipele 
de reparații, care 
tot acest interval 
timp au asigurat asis
tența tehnică, fapt ce 
a făcut ca toate insta
lațiile să funcționeze 
ireproșabil".

BACAU (Corespon
dentul „Scînteii", Gh. 
Baltă). — La Borzești, 
primele zile ale noului 
an au debutat cu suc
cese i 
primul 
gi strat 
tehnică 
iar ca 
surilor 
ducerea 
dustrial de petrochi
mie. instalațiile au 
fost aprovizionate în 
mod ritmic cu materii 
prime și materiale. 
Toți muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii 
prezenți la program 
au depus eforturi sus
ținute pentru a-și în
deplini și depăși pla
nul 6e producție. Ca 
urmare au fost obți
nute, în plus față 
prevederi, 17 tone 
cauciuc sintetic, 34 
ne policlorură ■ de 
nil, 40 tone produse a- 
romate, 50 tone ben
zine cu cțjră octanică 
ridicată, 18 tone bu-

importante. In 
rînd s-a înre- 
o funcționare 

ireproșabilă, 
urmare a mă- 
luate de con- 

i grupului in-

ția"-Govora, 
executat pe platforma 
chimică vilceană pri
ma centrală electroter
mică cu generatoare 
românești de 50 MW, 
a atacat noi lucrări în 
fața sălii mașinilor și 
fundațiilor transfor
matoarelor de 180 MW. 
Aceasta va contribui 
la punerea în funcțiu
ne a celui de-al 4-lea 
cazan cu o capacitate 
de 420 tone abur teh
nologic.

de

RM. VÎLCEA (Cores
pondentul „Scînteii", 
Petre Dobrcscu). — In 
primele zile ale nou
lui an, colectivul de 
muncă al șantieru- 

Energo-construc-

• APĂRAREA SECRETU 
LUI DE STAT, ÎNDATO 
RIRE PATRIOTICĂ DE 
PRIM ORDIN A FIECĂRUI 
CETĂȚEAN • AUTOUTI- 
LAREÂ — LA 0 NOUĂ 
COTĂ DE AMPLITUDI
NE Șl EXIGENTĂ • UN 
SISTEM CUPRINZĂTOR 
DE PREGĂTIRE A CA
DRELOR PENTRU TU
RISM

— Aici, firește, are toate condițiile : are transportul, 
directorul e in biroul lui, sarcina e clară. Nu rămîne 
decit să-l convingă.

— E frumos ce spuneți, dar trebuie* și exercițiu : 
poate e prima sarcină obștească din ugif-a ei.

Ne-a aruncat o privire piezișă, in stil de „ce 
vorbești ?“ :

— E asistentă la anatomie și instructoare la gimnas
tica. de înviorare, ajutind profesoarele respective. (Si. 
cu iuțeală de mitralieră :) Toți colegii au sarcini ob
ștești : spațiile verzi, abonamentele la ziare, igiena, tot 
ce vrei. De doi ani, sintem detașament fruntaș. Media 
notelor, ale întregii clase, trece de 9. Am primit ulti
mele informații la o recentă ședință cu părinții.

In timp ce vorbea, pescui
tul, grădinăritul și toate ce
lelalte îmi apăreau subit ca 
niște fleacuri. Or fi bune și 
ele la ceva, dar pasiunea a- 
cestui tată era alta.

Scriem frecvent despre 
interesat de situația șco- 

cu
părinții care nu s-au
Iară a copiilor; uneori ai putea 
impresia că ședințele astea nu se fac decît ca 
să împiedice copiii să devină vagabonzi, bețivi sau 
măcar corigenți. Aici insă vedeam cum urmărirea a- 
cestor „ședințe" poate fi in viața omului nu o simplă 
obligație, ci o mare plăcere, o mare bucurie.

„Iți mulțumesc, inginerule", îi spuneam în minte, 
plecînd de la uzină, cînd, pe drum, mi-am amintit și 
ce zisese despre sarcini. Cam cum zicea?

„Nici să tutelezi, dar nici să te dezinteresezi de con
diții cu «descurcă-te !»“.

Iar codițele Ilenei nu erau deloc afectate de greu
tatea sarcinii primite ; cum s-ar fi spus la ședința cu 
părinții, trăia in ea „plăcerea pentru împlinirea unei 
sarcini perfect realizabile". un echilibru în tumultul 
activităților, un echilibru care te făcea să privești vii
torul cu încredere.

MIERCUREA CIUC 
(Corespondentul „Scîn
teii", Bartunek Ist
van).— „In furnalele 
noastre, de ani de zile, 
nu s-a stins focul — 
ne-a spus în zorii zilei 

,de 1 ianuarie maistrul 
furnalist Fiilop Jânos, 
de la Uzinele de fier 
Vlăhița, județul Har
ghita. Schimbul nostru, 
în frunte cu comuniștii 
Ambruș Ferenc, Mag 
Andraș și ceilalți, în 
noaptea revelionului a 
lucrat din plin. Acum,

familiilor noastre, sîn- 
tem mulțumiți că, în 
primele ore ale noului 
an. am reușit să reali
zăm 25 tone fontă, cu 
5 tone mai mult decît 
cantitatea prevăzută. 
Am ținut neapărat să 
inaugurăm cel de-al 
doilea an al cincinalu
lui cu un rezultat fru
mos".

Alocații

— Datorită sprijinului permanent 
al partidului și statului nostru, în 
anul pe care l-am încheiat au fost 
obținute realizări considerabile în 
domeniul ocrotirii sănătății. Cele 
peste șapte miliarde lei alocate de 
la bugetul statului în acest scop 
reprezintă fonduri de peste 11 ori 
mai mari decît în anul 1950. în 1971 
s-au construit șase spitale noi, cu un 
total de aproape 5000 paturi — la 
Alexandria, Miercurea-Ciuc, Slatina, 
Galați, Baia Mare și Caransebeș. In 
cincinalul 1971—1975 sînt prevăzute 
să se construiască 32 spitale cu un to
tal de 20 800 paturi — volum de 
construcții spitalicești nemaiintîlnit 
în istoria țării noastre într-o perioadă 
atît de scurtă. Această zestre mate
rială e completată cu șapte policli
nici ; la Galați, Baia. Mare și Ca
ransebeș ele sînt cuplate cu spitalele 
respective, iar în București-Ti.tan, ju
dețul Ilfov, Tîrnăveni și Brăila, po
liclinicile sînt unități independente.

Pentru dotarea noilor centre spi
talicești și buna înzestrare a . altora 
mai vechi s-au repartizat, numai din 
fonduri centralizate aparatură, 
laj medical și mijloace 
de transport în valoare de 
o sută

Peste 
tutelor 
și 7 000 
fesionale sanitare și 
postii ceală au fost 
precădere in județele 
încă un 
cadre medicale.

In cursul anului care a trecut, am 
acordat o atenție majoră adîncirii a- 
plicării în practică a conceptului 
medicinii preventive care constituie 
unul din factorii de bază în rezol
varea cu succes a problemelor de 
sănătate publică. Ne referim, în mod 
deosebit, la evaluarea factorilor de 
risc pentru sănătatea populației, la

în cursul zilei de luni, 3 ianuarie 
1972, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, s-a întîlnit, la Pre
deal, cu tovarășul Marc Drumaux, 
președintele Partidului Comunist 
din Belgia, care se află la odihnă 
în țara noastră, la invitația Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român.

în cadrul întrevederii, desfășu
rată într-un spirit de caldă prie
tenie tovărășească, s-a realizat o 
informare reciprocă privind acti
vitatea celor două partide, precum 
și un schimb de păreri în probleme 
ale mișcării comuniste și munci
torești, ale situației internaționale, 
îndeosebi ale securității europene.

Cu acest prilej s-a reafirmat

dorința comună de a dezvolta tn 
continuare relațiile de colaborare 
frățească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din 
Belgia, în interesul întăririi priete
niei dintre cele două partide și po
poare, al unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, a tu
turor forțelor antiimperialiste.

CE VA FI NOU
ÎN LIBRĂRII?

CĂRȚI IN CURS DE REDACTARE, CĂRȚI SUB TIPAR,

IDEI, INTENȚII Șl CIT EV A PREVEDERI

DIN PLANURILE EDITORIALE

Propuriindu-ne să informăm cititorii noștri 
perspectivelor editoriale ale lui 1972, ne-am 
Consiliului Culturii și Educației Socialiste, directorilor de 
edituri, redactorilor-șefi ai acestora, solicitindu-i să ne 
prezinte principalele preocupări și evenimente editoriale 
ale anului în care am intrat. Publicăm azi în pag. a IV-a 
primele răspunsuri

studiul mecanismelor patologiei con
temporane pentru a defini instru
mentele metodologice pe care tre
buie să le utilizăm în vederea per
manentei ameliorări a stării de să
nătate a populației. Am întocmit stu
dii și un cadru, al acțiunilor noastre 
pe perioada cincinalului în principa
lele probleme de sănătate publică, 
concretizate în programe pe termen 
lung privind ocrotirea piamei, co
pilului și tineretului, asistența me
dicală a muncitorilor la locul de 
muncă, prevenirea și combaterea 
bolilor cardio-vasculare, cancerului, 
tuberculozei, bolilor psihice etc.

O preocupare majoră pentru care 
s-au întocmit studiile necesare o 
constituie ierarhizarea unităților sa
nitare. în vederea asigurării accesi
bilității populației la asistența medi
cală în raport cu gravitatea și natu
ra bolilor, asigurindu-se totodată o 
folosire cît mai rațională a persona
lului de specialitate, a aparaturii 
medicale și a mijloacelor tehnice și 
terapeutice.

Ne-a preocupat mult găsirea unor 
forme și metode noi de muncă pen
tru ca asistența medicală să devină 
mai accesibilă, mai operativă, mai e- 
ficientă, să înlăturăm unele neajun
suri care încă se mai manifestă. In 
acest sens, am desemnat 8 județe ca 
stații-pilot. în care am început, de 
acum, cercetarea și experimentarea 
unor noi sisteme, care să permită ri
dicarea asistenței medicale la un ni
vel superior. O atenție cu totul deo
sebită am acordat perfecționării con
tinue a pregătirii profesionale a per
sonalului sanitar, pe baza măsurilor 
aprobate de partid.

Trebuie să recunoaștem, îhsă, că 
tn activitatea noastră se mai ma
nifestă încă o serie de neajun
suri, care s-au relevat pregnant 
cu ocazia dezbaterii recentelor do
cumente de partid. Sînt încă aglo
merații în majoritatea policlinicilor, 
datorită, de multe ori, faptului că 
programul acestora nu este adaptat 
cerințelor populației. Asistența me
dicală la locul de muncă, în între
prinderi, este în multe locuri defi
citară. Deși majoritatea personalului 
sanitar muncește cinstit, cu abnega
ție, pentru apărarea sănătății popu
lației, se mai manifestă cazuri 
de indisciplină, de lipsă de înțele
gere față de omul bolnav, abuzuri. 
Am luat și vom lua în continuare 
măsuri energice pentru curmarea, a- 
cestor manifestări, incompatibile cu 
nobila profesiune de apărător al să
nătății omului.

Intîmpinăm și unele dificultăți care 
frînează soluționarea unor probleme 
acute. Astfel, în condițiile civiliza
ției moderne, interdependența strîn- 
sâ dintre organism și mediul ambi
ant, la locul de muncă sau de viață.

LA CĂREI:

în funcțiune

de bumbac
SATU-MARE (Corespondentul 

„Scînteii", O. Grumeza). — In 
orașul Cărei a intrat în func
țiune. noua filatură de bumbac 
— primul dintre obiectivele in
dustriale ce se prevăd a fi con
struite în actualul cincinal în 
această localitate. Noul obiectiv 
industrial — investiție de aproa
pe 100 milioane lei — va atinge 
în trimestrul IV al acestui an 
capacitatea proiectată.

Cu prilejul intrării în funcțiu
ne a importantului obiectiv, or
ganizația orășenească de partid 
Cărei a adresat Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă 
în care se spune printre altele : 
„Cu ocazia evenimentului emo
ționant din viața orașului Cărei, 
prilejuit de inaugurarea noului 
obiectiv industrial — filatura de 
bumbac — gîndurile celor pește 
3 000 de comuniști, ale celor 
peste 25 000 de locuitori ai ora
șului — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
se îndreaptă către dumneavoas
tră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, exprimîndu-vă, din 
adîncul inimilor, profunda noas
tră recunoștință pentru grija 
părintească a partidului și sta
tului nostru față de progresul 
economiei orașului Cărei.

Acest eveniment festiv ne-a 
făcut să retrăim acele clipe de 
neuitat prilejuite de vizita dum
neavoastră pe meleagurile săt
mărene, în orașul Cărei, din 
vara anului 1969. Vizita dum
neavoastră ne-a însuflețit și mai 
mult în hotărîrea de a lupta 
neobosit pentru înfăptuirea inte
grală a sarcinilor ce ne revin 
din documentele Congresului al 
X-lea al partidului.

Dorim, din adîncul Inimilor, 
să fiți din nou oaspetele nostru 
drag, ai populației orașului Că
rei, să vizitați acest nou obiec
tiv, oferindu-ne prilejul să ne 
exprimăm nemijlocit cele mai 
vii mulțumiri, recunoștința noas
tră fierbinte față de dumnea
voastră. scumpe tovarășe 'Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija ce o 
purtați dezvoltării armonioase a 
tuturor localităților patriei".

Rangoon
Cu prilejul sărbătorii naționale a Uniunii Birmane, vă adresez Ex

celență, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, 
precum și al meu personal, cele mai cordiale felicitări și urări de sănă
tate și fericire personală Excelenței Voastre, de pace și prosperitate 
pentru poporul birman.
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APARAREA
SECRETULUI DE STAT,

îndatorire patriotică de prim ordin
a fiecărui cetățean

Un sistem cuprinzător
de pregătire a cadrelor

pentru turism

FAPTUL
DIVERS

în ansamblul legilor a- 
doptate recent de Marea 
Adunare Națională, un loc 
aparte — prin deosebita 
ei importanță social-politi- 
că, precum și prin impli
cațiile ei specifice multi
laterale — il ocupă Legea 
privind apărarea secretu
lui de stat în Republica 
Socialistă România.

Noua lege se înscrie 
contextul grijii i' 
a partidului și 
pentru ocrotirea 
fundamentale ale 
mului din patria 
împotriva oricăror 
cari de a li se aduce atin
gere ; ea pornește de la 
adevărul confirmat de 
practica socială că, în con
dițiile etapei actuale a 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, ale 
amplorii cercetării știin
țifice autohtone și ale par
ticipării tot mai largi a 
țării noastre la schimbul 
de valori pe plan mondial, 
adoptarea unor măsuri 
ferme pentru păstrarea se
cretului de stat se impune 
atit ca o cerință de seamă 
a apărării orindulriî socia
liste. a tot ceea ee poporul 
nostru a făurit și făurește 
prin munca și spiritul său 
creator, cît și 
a progresului 
sferele vieții 
sociale. Nu e 
prea multă 
spre a înțelege că menți
nerea și întărirea cuceriri
lor revoluționare ale po
porului depind în măsură 
hotărîtoare de grija și spi
ritul de răspundere cu 
care sînt păstrate docu
mentele cu caracter secret 
privind diferite sectoare 
ale vieții economice și so
ciale, rezultatele cercetării 
științifice fundamentale și 
aplicative, aspectele legate 
de apărarea țării. Pe te
meiul acestor consideren
te, preambulul legii pro
clamă obligația fiecărui 
eetățean dc a păstra cu 
strictețe secretul de stat și 
de a-și spori vigilența și 
combativitatea împotriva 
tuturor celor care, pe o 
cale sau alta, încearcă să 
afle, să divulge sau să 
transmită date cu caracter 
secret de stat.

Perfecționarea reglemen
tărilor legale existente 
acest domeniu a fost 
pusă de faptul că atît 
sesizările cetățenilor, 
presei, cît și din controa
lele efectuate de organele 
Consiliului Securității Sta
tului au reieșit nu puține 
cazuri de neglijență și lip
să de vigilență în păstra
rea documentelor secrete 
sau nedestir.ate publicității, 
de flecăreală în legătură 
cu probleme confidențiale 
despre care e interzis a se 
discuta in afara relațiilor 
de serviciu și a unui ca
dru organizat bine preci
zat. Teste de vigilență e- 
fectuate de organele de. re
sort au relevat un șir de 
încălcări ■ grave ale obliga
țiilor cuprinse în diferite 
acte normative și regula
mente de ordine interioară 
referitoare la păstrarea, 
multiplicarea și transmite
rea unor documente cu ca
racter secret, după cum, în 
trenuri și restaurante, a- 
vem cîteodată prilejul de 
a asista la spectacolul pe
nibil al limbuției și „comu
nicativității" unor oameni 
dornici să impresioneze 
pe cei din jur prin dezin
voltura (de fapt iresponsa
bilitatea) cu care își în
găduie să vînture infor
mații secrete sau de uz 
intern.

Urmărind să determine 
lichidarea acestor neajun
suri, noua lege sintetizează,

în
statornice 

statului 
valorilor 

■ socialis- 
noastră 
încer-

ca o condiție 
țării în toate 
economice și 

nevoie de 
argumentare

în 
im- 
din 
ale

în prevederile sale, indica
țiile conducerii superioare 
de partid, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind 
stabilirea cadrului legisla
tiv și organizatoric menit 
să asigure sporirea eficien
ței întregii activități con
sacrate păstrării secretului 
de stat. Prin ansamblul 
prevederilor sale, legea 
răspunde cerințelor etice 
majore exprimate de pro
gramul educării comuniste 
a întregului popor referi
toare la dezvoltarea conști
inței revoluționare a mase
lor, la creșterea vigilenței 
împotriva manifestărilor de

toarc la păstrarea secretu
lui de stat".

Are o deosebită impor
tanță faptul că, pe baza 
concluziilor desprinse în ur
ma aplicării prevederilor 
legislative anterioare, noua 
lege stabilește un ansamblu 
de reglementări privitoare 
la obligațiile organizațiilor 
socialiste și persoanelor fi
zice : evidența, păstrarea, 
manipularea și multiplica
rea documentelor secrete 
de stat ; accesul la infor
mații, date sau documente 
secrete ; transportul aces
tora ; reguli privitoare la 
străini, precum și diferite

Pe marginea legilor adoptate 
recent de Marea 
Adunare Națională

lipsă de răspundere în păs
trarea secretului de stat, la 
cultivarea combativității 
împotriva celor care prin 
pălăvrăgeală, lăudăroșenie 
sau neglijență aduc preju
dicii securității statului, 
stimulînd hotărirea cetățe
nilor de a zădărnici orice 
încercare de a lovi în cu
ceririle revoluționare ale 
poporului. în acest sens, 
legea prevede că apărarea 
secretului de stat este o 
îndatorire patriotică, o o- 
bligație de onoare a tutu
ror cetățenilor Republicii 
Socialiste România — mun
citori, țărani, intelectuali 
și alte categorii de oameni 
ai muncii — prin care a- 
ceștia își aduc contribuția 
la apărarea cuceririlor re
voluționare ale poporului 
român, a independenței, 
suveranității și integrității 
teritoriale a statului nos
tru.

O trăsătură distinctivă a 
noii legi constă in aceea că 
ea dă un caracter unitar 
întregii reglementări a a- 
părării secretului de stat, 
principalul accent fiind pus 
pe măsurile cu caracter 
preventiv. în acest sens, pe 
linia preocupării constante 
a conducerii partidului de 
a asigura participarea acti
vă a maselor la soluționa
rea principalelor probleme 
ale vieții sociale, legea 
prevede că apărarea secre
tului de stat este o înda- ' 
torire de prim ordin atit a 
conducătorilor instituțiilor 
și organizațiilor socialiste 
de stat și obștești, cît și a 
tuturor categoriilor de sa- 
lariați, a întregului popor.

Evident, prin însăși na
tura rolului și funcțiilor sa
le, îndatoriri de cea mai 
mare importanță revin în 
acest domeniu Consiliului 
Securității Statului, care 
răspunde față de conduce
rea partidului și statului 
pentru aplicarea întocmai 
a prevederilor legii. Refe- 
rindu-.se la necesitatea de 
a se acorda o mai mare a- 
tenție păstrării secretului 
de stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „tre
buie să fie clar că, în con
dițiile în care ne desfășu
răm activitatea, persistă și 
vor persista încercări ale 
unor cercuri străine de a 
intra in posesia unor acte 
secrete, de a cunoaște ac
tivitatea strict internă a 
organelor noastre de stat. 
De aceea, organele de 
securitate trebuie să ve
gheze cu hotărire ca toate 
unitățile economice și soci
ale să respecte cu strictețe 
legile și

măsuri organizatorice a 
căror aplicare riguroasă 
chezășuiește apărarea inte
reselor statului. Astfel, le
gea prevede crearea de 
compartimente speciale 
pentru evidența și păstra
rea documentelor secrete, 
mai ales in acele sectoare 
în care se concentrează un 
număr mai mare de infor
mații, date și documente 
secrete ; ea interzice scoa
terea documentelor secre
te din instituții și trans
portarea lor în alte locuri 
care nu asigură suficiente 
condiții pentru păstrarea 
secretului ; de asemenea, 
prevede norme mai preci
se privind interdicția pu
blicării unor date și mate
riale nedestinate publicității 
și care constituie secrete 
de serviciu, precum și 
scoaterea in străinătate a 
unor lucrări care ar putea 
prejudicia interesele statu
lui român. Legea dă, tot
odată, o mai clară preciza
re regulilor privind accesul 
în cadrul organizațiilor so
cialiste de stat și obștești 
al personalului din unită-

țîle respective, ®î persoa
nelor din afara acestora, 
cit și al străinilor, punind 
astfel ordine !ntr-un do
meniu important de natură 
să contribuie la apărarea 
secretului de stat.

In virtutea importanței 
deosebite pe care păstrarea 
și apărarea secretului de 
stat le au pentru progresul 
și securitatea țării, legea 
prevede că transmiterea 
secretelor de stat unei pu
teri sau organizații străine 
ori agenților acestora con
stituie act de trădare și se 
pedepsește potrivit legii 
penale, ca fiind o acțiune 
deosebit de gravă îndrep
tată împotriva securității 
statului. în temeiul legii, 
transmiterea sau divulga
rea secretelor de stat, pier
derea, distrugerea, alterarea 
ori sustragerea documente
lor cu un asemenea carac
ter, neglijența care ar da 
posibilitatea altei persoane 
să intre în posesia unor 
secrete de stat, de natură 
să pună în pericol intere
sele economice, tehnico- 
științifice, militare sau po
litice ale statului, precum 
și orice alte încălcări 
normelor privind 
secretului de stat 
ie fapte deosebit 
și sînt pedepsite 
penală.

Este de datoria 
rilor organizațiilor socialis
te, a organizațiilor de par
tid, obștești să asigure cu
noașterea și respectarea 
strictă a prevederilor legii 
de către masa salariaților 
și îndeosebi de către ca
drele care au răspunderi și 
sarcini precise în privința 
păstrării și apărării secre
tului de stat. Munca politi- 
co-educativă pentru dez
voltarea vigilenței revolu
ționare trebuie îmbinată 
cu controlul riguros al 
modului cum se asigură 
traducerea în viață a legii, 
astfel incit prin fermitatea 
cu care vor fi aplicate pre
vederile ei să fie demasca
te și prevenite orice tenta
tive de a lovi în orînduirea 
noastră socialistă.

ale 
apărarea 
consti tu- 
de grave 
de legea
conduce-

Tudor OLARU

dispozițiile privi-

Vorbim astăzi — pe bună dreptate — de necesitatea afirmării in
dustriei noastre de turism ca o ramură a economiei naționale. în ulti
mii ani, datorită politicii prioritare de investiții aprobate de conducerea 
de partid și de stat, turismul a cunoscut un ritm susținut de dezvoltare. 
Sint elocvente in această direcție rezultatele obținute in crearea lanțului 
de stațiuni de pe litoralul Mării Negre, in impulsionarea turis
mului montan și balneo-climateric, in consolidarea bazei materiale 
proprii pe teritoriul fiecărui județ. întrucit calificarea cadrelor și perfec
ționarea lor de la un sezon la altul reprezintă un element decisiv în pro
movarea unor servicii de cea _ mai bună calitate, într-o convorbire 
tovarășul 
abordat citeva probleme privitoare 
acest domeniu.

cu 
aniMIHAI PĂRĂLUȚĂ, adjunct al ministrului turismului,

la pregătirea personalului necesar în

— Formarea unei concepții unitare, 
de perspectivă, privind pregătirea ca
drelor a constituit și constituie una 
din preocupările centrale ale condu
cerii Ministerului Turismului. Pe baza 
unui studiu asupra situației existen
te în prezent, a cerințelor imediate și 
de perspectivă, colegiul ministerului 
a analizat și aprobat un program 
complex de măsuri destinat să asi
gure pregătirea profesională a per
sonalului operativ din turism pentru 
perioada 1971—1975. în concordanță 
cu exigențele impuse de dezvoltarea 
turismului intern și internațional, 
măsurile prevăzute în acest pro
gram, pe care le vom duce la îndepli
nire prin centrul propriu creat în ca
drul ministerului, sînt destinate să 
creeze un sistem unitar de învăță- 
mint pentru formarea și perfecțio
narea cadrelor.

Concret, ce activitate des
centra de pregă-fășoară acest 

tire ?
are ca obiectiv 
cadrelor cu pre-

— Activitatea sa 
principal formarea 
gătire medie în meseriile mai com
plexe, precum și organizarea de pro
grame și cursuri de perfecționare 
pentru cadrele de bază din aparatul 
de conducere și de specialitate din 
minister, din unitățile subordonate și 
rețeaua operativă. Aici sint pregătite 
anual circa 2 000 cadre în peste 40 
de funcții. Pe scurt, principa
lele forme de pregătire și per
fecționare sînt: a) cursuri post- 
liceale cu o durată de un an, 
pentru meseriile de bucătar spe
cialist, cofetar specialist, chelner 
și barman de categorie superioară, 
recepționer de hotel, organizator de 
turism, agent de ghișeu ; b) programe 
generale de perfecționare privind 
conducerea și organizarea activi
tății turistice și tehnicile de lu
cru specifice diferitelor sectoa
re de activitate ; c) programe pentru 
formarea de specialiști instructori, or
ganizate cu scopul de a perfecțio
na cunoștințele profesionale și de a 
forma — din punct de vedere peda
gogic — o serie de cadre operative, 
care să fie utilizate ulterior pentru 
conducerea și realizarea acțiunilor de 
masă prevăzute în programul de 
perfecționare a întregului' personal

din rețeaua operativă. Paralel cu a- 
ceste programe, în anul școlar 1971/ 
1972 se vor organiza cursuri pentru 
formarea de cadre operative de con
ducere (directori și administratori de 
hotel, șefi de restaurante, șefi 
de sală, organizatori de turism 
etc.) și cadre operative pentru mese
rii cu rol hotărî tor în procesul de 
producție și serviciile turistice. în ca
drul tuturor programelor se acordă 
o atenție deosebită pregătirii poli- 
tico-ideologice a cursanților, formării 
lor în spiritul unei înalte etici 
profesionale, care trebuie să ca
racterizeze pe fiecare lucrător 
din turism. Avem convingerea că 
numărul relativ mare de cadre 
pe care le pregătim anual prin cen
trul ministerului va contribui la îm
bunătățirea substanțială a 
serviciilor, atit în sezonul 
mai ales, în anii următori.

— Măsurile stabilite 
pitii ministerului au avut in ve
dere și dezvoltarea in perspec
tivă pe care o va cunoaște tu
rismul in tara noastră ?

calității
1972, cit,

de cole-

— Da. După calculele noastre esti
mative, necesarul de cadre permanen
te pentru turism în anul 1980 va fi de 
circa 100 000, din care circa 40 000— 
50 000 cu pregătire medie și circa 5 000 
cu pregătire superioară. Pornind de la 
aceste considerente, Ministerul Tu
rismului a făcut propuneri concrete 
— încă din anul 1971 — pentru în
ființarea de licee turistice și secți4 
sau facultăți de invățămînt superior, 
în toamna acestui an a luat ființă un 
liceu de economia turismului în 
București ; începînd cu anul viitor se 
va înființa un liceu turistic la Con
stanța ; la liceele economice din Rm. 
Vîlcea și Reșița au fost create de 
pe acum clase de economia turis
mului. Prin această rețea se vor 
pregăti cadre de nivel mediu pentru 
funcțiile de recepționer de hotel; or
ganizator de turism, agent de ghișeu. 
După opinia noastră, pe măsura ex
perimentării acestei forme de pregă
tire și formarea de cadre didactice, 
este necesar ea rețeaua de învățămint 
liceal turistic să fie extinsă și diver
sificată. Considerăm că e necesar ca, 
începînd cu 1972—1973, să se înfiin
țeze licee economice cu profil tu-, 
fistic, în principalele centre turistice,
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cum ar fi Brașov, Sibiu, Timișoara, 
Suceava, Iași.

Pentru pregătirea cadrelor cu stu
dii superioare în domeniul turismu
lui, luînd in considerare și experiența 
altor țări în acest domeniu, s-a propus 
Ministerului Educației și învățămîn- 
tului să se organizeze din toamna 
anului școlar 1971—1972 o secție de 
turism internațional la Facultatea de 
comerț exterior din cadrul Academiei 
de studii economice (care să asigure 
pregătirea de cadre economice nece
sare compartimentelor de relații tu
ristice internaționale și pentru bi
rourile de turism din străinătate) ; 
o secție de subingineri pentru spe
cialitatea tehnologie alimentară, în 
cadrul Facultății de industrie alimen
tară de la Galați (care să pregăteas
că cadrele necesare alimentației pu
blice, respectiv specialiști în produc
ția culinară) ; o facultate de turism 
cu durata de 3 ani în cadrul Insti
tutului pedagogic din Constanța (prin 
care să se pregătească cadre necesa
re funcțiilor de organizator de tu
rism, ghid și recepționer-hotelier). 
Rămîne ca pe baza unei analize, pe 
care o vom face împreună cu Mi
nisterul Educației și învățămîntului, 
să găsim soluții pentru crearea aces
tora.

— Pentru rezolvarea în cit mai 
bune condiții a problemei pre
gătirii cadrelor, Ministerul Tu
rismului colaborează cu 
nisme specializate ale 
în ce constă, concret, 
colaborare 7

orga- 
O.N.U. 
această

— în cadrul Programului 
lor Unite pentru Dezvoltare 
programe tip, material 
tar și didactic, echipament tehnic 
destinat activităților practice ale 
cursanților, burse pentru specializa
rea în străinătate a experților ro
mâni, precum și asistență tehnică 
cadrul centrului nostru de formare 
perfecționare a cadrelor.

Națiuni- 
primim 

documen-

în

Programul de pregătire
cadrelor este eșalonat pe o pe
rioadă mai lungă. Ce preocupări 
există, la nivelul oficiilor jude
țene, pentru acoperirea nevoilor 
de cadre, pentru pregătirea lor 
de la un sezon la altul ?

— Avem în vedere îmbinarea for
melor de învățămint cu scoa
tere din producție, pe o durată 
mai mare, cu unele forme mai sim
ple. cum sint ucenicia la locul de 
muncă și cursurile de calificare de 
scurtă durată, pentru formarea de 
personal de bază în unitățile de ali
mentație publică. Instruirea la locul 
de muncă, sub controlul șefului di
rect, va constitui principala for
mă de perfecționare a pregăti
rii profesionale a personalului de 
bază din activitatea hotelieră și de 
alimentație publică în toate unitățile 
oficiilor județene de turism.

Pină în 1975 se are în vedere, de 
asemenea, ca prin acțiuni de poli
calificare să fie permanentizată pe 
litoral circa 1/3 din totalul persona
lului calificat, necesar in sezon, adi
că peste 10 000 de salariați. Policali
ficarea a și fost începută pe litoral 
și pînă Ia sezonul 1972 preconizăm 
să fie policalificate circa 2 000—2 500 
de cadre Intenționăm să completărh 
necesarul de personal în perioada de 
„vîrf de sezon" și prin atragerea în 
această activitate a circa 2 000 stu- 
denți. Preocupări similare există și 
din partea oficiilor județene de tu
rism.

In încheiere, încă un fapt : recent 
s-a elaborat un sistem de teste 
psihotehnice și profesionale, pe 
baza cărora să se recruteze și selec
ționeze toate categoriile de personal 
din industria hotelieră și din cele
lalte unități prestatoare de servicii 
— în special pentru cadrele care ur
mează a fi școlarizate. Pentru per
sonalul care urmează diverse cursuri, 
selecționarea s-a făcut încă din 
toamnă, tot pe bază de testări. Este 
mai greu să realizăm integral acest 
lucru in activitatea de recrutare a 
personalului sezonier. în acest scop, 
în colaborare cu Ministerul Comerțu
lui Interior, am recomandat comitete
lor executive ale consiliilor populare 
județene ca recrutarea și selecționa
rea personalului să se facă pe baza 
unor norme, ceea ce ne va permite 
să asigurăm în noul sezon ca
dre care să dovedească în servirea 
turiștilor calități pe măsura celor 
mai exigente cerințe.

Convorbire consemnata de 
Constantin PRIESCU

(Urmare din pag. I)

capătă noi valențe datorită comple
xității, diversității și marii mobili
tăți a factorilor de mediu. în aceste 
condiții, ocrotirea sănătății în an
samblul său nu poate rămîne numai 
o problemă a organelor sanitare. Ea 
devine, din ce în ce mai mult, o 
problemă a tuturor organelor și or
ganizațiilor de stat și obștești, a fie
cărui cetățean, a întregii colectivi
tăți.

Această nouă caracteristică a ocro
tirii sănătății nu este însă înțeleasă, 
în suficientă măsură, de conducerile 
unor organe și organizații centrale 
și locale de stat și obștești, de unii 
cetățeni, fapt ce se reflectă în lip
surile care mai persistă in asigura
rea condițiilor igienice la locul da 
muncă. în sectorul alimentar, de sa
lubritate ș. a. De asemenea, consta
tăm că, an de an, consumul medical 
(consultații, tratamente, examene de 
laborator, medicamente, cheltuieli 
pentru baza materială și pregătirea 
cadrelor) crește intr-un ritm exce
siv. Nu este un fenomen caracteris
tic numai țării noastre, ci un fe
nomen recunoscut pe plan mondial 
Credem că și aici trebuie găsite 
forme mai adecvate de contact cu 
populația, de apel la înțelegerea ne
cesară, care ne-ar putea ajuta să e- 
vităm solicitările nejustificate și 
riscurile acestora, consumul exce
siv de medicamente. în aceeași or
dine de idei, intîmpinăm încă difi
cultăți în ce privește aprovizionarea 
ritmică cu unele medicamente nece
sare populației și asigurarea unor a- 
parate și materiale din producția in
ternă.

— Cum Se reflectă eforturile 
statului in starea de sănătate a 
populației ? Cum evoluează in
dicii de morbiditate, de morta
litate, de longevitate ?

— Continua îmbunătățire a nive
lului de trai, material și cultural, 
precum și aplicarea unor largi pro

Mortalitatea infantilă s-a redus de 
peste 3 ori față de anul 1938, totuși 
ea este mai mare decît în alte țări 
europene. Din datele operative pe 11 
luni ale anului, 1971 rezultă însă o 
cifră îmbucurătoare : reducerea aces
teia la 42,2 la mie (născuți vii), cel 
mai scăzut nivel realjzat pînă în pre
zent în țara noastră.

Pentru îmbunătățirea în continua
re a asistenței medicale a populației, 
pentru ca ea să devină mai promptă 
și calitativ superioară, un prim obi
ectiv îl constituie perfecționarea or
ganizării și conducerii unităților sa
nitare. în cadrul planului general de 
ierarhizare a unităților sanitare, toa
te județele au fost arondate centre

tată încă în acest an cu cinci eli
coptere, putîndu-se astfel acoperi 
principalele zone mai greu accesi
bile.

Aplicarea programelor pe termen 
lung privind asistența medicală la 
locul de muncă, asistența medicală 
generală și ocrotirea mamei, co
pilului și tineretului, prevenirea

MASURI Șl ACȚIUNI NOI 
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Felicitări 
pentru... 
întîrziere!

dînS-a întîmplat într-una 
zilele trecute pe ruta Tîrgoviște- 
Brașov. Plecat din Tîrgoviște, 
autobuzul de călători, condus de 
șoferul Radu Chițu de la Auțo- 
baza nr. 2 Brașov, urca drumul 
prin comuna Moroeni. Deodată, 
în punctul Stînișoara, omul de 
la volan a observat o clădire în 
flăcări. (După cum ne relatează 
Avram Dacălu, contabilul con
siliului popular și membru în 
formația de pompieri voluntari 
a comunei Moroeni, luase foc un 
imobil al Ocolului silvic Pu
cioasa). Fără să mai stea pe 
g'înduri, a oprit imediat auto
buzul și, împreună cu taxatorul 
și trei pasageri, s-a alăturat 
pompierilor voluntari și militari 
sosiți la fața locului. Ajutorul 
lor s-a dovedit deosebit de pre
țios. în lupta cu focul, o men
țiune specială se cuvine însă 
conducătorului auto, care s-a 
urcat pe scheletul clădirii și n 
separat o parte dîn pereții a- 
cesteia, lucrînd neîntrerupt timp 
de două ore în mijlocul flăcă
rilor. în ziua respectivă, auto
buzul a ajuns la destinație cu 
întîrziere. Au fost însă salvate 
atit clădirile cit și silozul 
furaje, situate nu departe 
imobilul incendiat.

de 
de

Pocnitorîle 
imprudenței 

în noaptea de 1 ianuarie 1972, 
serviciul de gardă al spitalului 
nr. 1 din Galați a fost foarte so
licitat. Dar nu pentru obișnuitele 
cazuri de urgență, survenite In 
urma cine știe căror îmbolnă
viri. După cum ne-a informat 
dr. Petre Trăistaru, peste 20 de 
pacienți au ajuns la spital în 
urma folosirii unor pocnitori 
procurate sau confecționate pe 
cont propriu (o parte din ele în 
atelierele unor întreprinderi ! ?). 
Exploziile multora dintre aces
tea au fost însoțite nu de 
bucurie, ci in unele cazuri de 
accidente destul 
tre cei aflați în 
se numără nu 
Victor Neagu, 
ci și tineri ca 
— de 27 de ani. sau 
Măcîrneanu — de 31_  __ _
cărora vinsta le dădea dreptul ia 
mai multa luare aminte.

de grave. Prin- 
această situație 
numai

de 
loan

copii ca 
12 ani, 
Dorobăț 
Nicolae 

de ani,

„Semănă
torii" de pe 
hirtie

Cînd a „încolțit" ideea nu se 
știe. Iată însă faptele, 
prinderea de valorificare 
cerealelor pentru județul 
fov a preluat de la 
treprinderile agricole de stat 
din județ 4 90S tone de griu 
pentru sămînță, plătindu-le cu 
1 leu kilogramul. „Filotimi“ din 
fire, cei de la întreprinderea de 
valorificare au vindut apoi 
griul, tot cu același preț, între
prinderii pentru conservarea 
semințelor București. Dar nici 
nu s-a uscat cerneala de pe ac
tele de vinzare și... l-au recum- 
părat cu 1,35 lei kg ! Tranzacția 
s-a soldat cu un neașteptat (și 
neiustificat) beneficiu de 1.8 mi
lioane lei, în contul întreprin
derii de conservare a semin
țelor și cu un deficit corespun
zător în bugetul unităților pro
ducătoare. Față de această si
tuație. credem că intervenția 
forurilor de resort se impune 
pentru restabilirea echității. 
Cit despre eroii acestui original 
schimb vor culege... 
ceea ce „au semănat"

Invitație 
fatală

între-
a 

n- 
in-

roadele a 
pe hirtie.

grame de ocrotirea sănătății au de
terminat îmbunătățirea continuă a 
stării de sănătate a populației în ul
timele decenii.

Este cunoscut faptul că au fost e- 
radicate unele boli ca malaria, fe
bra recurentă și trahomul, iar o se
rie de boli infecțioase cu gravitate și 
frecvență mare in trecut, ca difteria, 
tetanosul și poliomielita au fost re
duse la apariții de cazuri izolate. 
Mortalitatea generală s-a redus Ia 
jumătate. Durata medie de viață a 
crescut cu 26 ani față de anul 1938, 
fiind astăzi la niveluî principalelor 
țâri dezvoltate.

— Ce prevăd planurile Minis
terului Sănătății pentru anul 
1972 ? Aveți in vedere măsuri 
speciale ? Ce domenii ale ocro
tirii sănătății sint vizate in pri
mul rind ?

— în planul de stat aprobat pe 
acest an investițiile în domeniul 
ocrotirii sănătății sînt cu peste 14 la 
sută mai mari decît propunerile ini
țiale. în cursul acestui an se vor 
construi 7 spitale noi cu un total de 
4100 paturi și va începe construcția 
a încă 6 spitale. De asemenea, se vor 
amenaja 8200 locuri noi în creșe.

lor universitare. Profesorii și con
ferențiarii, care sint și șefi de sec
ții în spitale, vor acorda consultații 
medicale în policlinicile din munici
piul respectiv și se vor deplasa pe
riodic la spitalele arondate de la re
ședința județelor pentru a sprijini 
rezolvarea unor cazuri mai dificile 
și pentru îndrumare tehnică.

Prevedem îmbunătățirea și moder
nizarea asistenței medicale de ur
gență prin asigurarea unor echipa
mente speciale de reanimare și a 
mijloacelor radio de dirijare pe au
tosanitare. Aviația sanitară va fi do

și combaterea unor boli cronice, 
dezvoltarea cercetării științifice me
dicale sînt in continuare in centrul 
preocupărilor noastre.

Un Ioc central îl ocupă studiul și 
măsurile ce se impun in vederea 
combaterii noxelor, a factorilor po- 
luanți ai mediului cu efecte nega
tive asupra sănătății publice.

O atenție cu totul deosebită vom 
acorda perfecționării pregătirii com
plexe, profesionale și politice, a 
personalului medico-sanitar. Accen
tul se va' pune pe pregătirea 
practică. încă din perioada studen
ției. Studenții vor face stagii și în

unitățile ambulatorii, pentru a se fa
miliariza cu problemele practicii cu
rente de asistență medicală. înce
pând cu acest an, durata de pregă
tire a medicilor prin internat se ex
tinde la 3 ani, începînd din anul 
al VI-Iea de facultate. Pentru a 
pregăti mai bine viitorii specialiști, 
internatul se organizează pe cele 7 
grupe principale : specialități medi
cale, chirurgicale, pediatrie, igienă și 
epidemiologie, laborator, stomatologie 
și farmacie. De asemenea, va lua fi
ință Centrul pentru perfecționarea 
personalului' superior sanitar și Cen
trul de pedagogie medicală de la 
Craiova.

Pentru cunoașterea părerii popu
lației din teritoriu asupra calită
ții asistenței medicale se vor or
ganiza intilniri periodice între or
ganele de conducere colectivă ale 
spitalelor și reprezentanți ai cetățe
nilor și ai organizațiilor obștești. De 
asemenea, vom desfășura acțiuni largi 
de educație sanitară a populației, în 
colaborare cu celelalte organe cen
trale și locale de stat și organizațiile 
obștești.

Sînt convins că întregul personal 
sanitar, toți lucrătorii din unitățile 
sanitare, care muncesc cu devota
ment și abnegație pentru apărarea și 
promovarea sănătății oamenilor 
muncii, vor depune, în continuare, e- 
forturi susținute, toată competența 
și capacitatea de muncă pentru a fi 
la înălțimea noilor sarcini încredin
țate de partidul și statul nostru.

Convorbre consemnatâ de
Al. PLĂIEȘU

Gheorghe Bolohan, 
autocamionul 21-IȘ-458 
ținînd autobazei nr. 1 din Iași, 
se întorcea din comuna Victoria 
spre casă. Pe drum, a luat în 
cabină pe Vasile Gîrban, care 
urma să coboare în satul Vină- 
tori. Ajuns la destinație și 
grăbit să meargă cit mai repede 
la Iași, șoferul n-a mai oprit 
mașina. în consecin4ă. și-a in
vitat pasagerul să coboare din 
mers. Săritura a fost fatală. Lo- 
vindu-se grav. V.G. a decedat.

Unde-s 
calendarele?

șofer pe 
apar-

De citeva zile, în librăriile 
din Ploiești, Cimpina, Sinaia, 
Bușteni, Vălenii de Munte și din 
celelalte orașe ale județului Pra
hova, cumpărătorii cer insistent 
calendarele anului 1972. Dar vin- 
zătorii nu au nimic de oferit : 
nici calendarul de perete, nici 
cel de birou și nici măcar obiș
nuita foaie calendar de bucă
tărie. Responsabilul librăriei 
„Muntenia" din Ploiești ne spu
nea : „Acum citeva zile am pri
mit doar 600 calendare de pe
rete. Nu mai spun ce am pățit 
pînă le-am vîndut. Sînt librar 
vechi, dar așa ceva n-am mai 
văzut". Am discutat si cu direc
toarea Centrului de librării Pra
hova : „Ni s-au trimis, este ade
vărat, la început citeva mii de 
exemplare — ne-a spus ea — și, 
cu toate că unele dintre ele nu 
erau legate ca lumea, s-au vin- 
dut mai ceva ca piinea caldă. 
Cum vom onora miile de cereri 
ale cumpărătorilor 7 Nu se știa 
că începutul anului este momen
tul cînd se cer calendarele ? Vor 
ajunge in comerț cina nu va mai 

nevoie de ele
Rubrica redactată de s
Dumitru TÎRCOB 
Gheorțjhe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

l
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pagina economică_____
AUTOUTILAREA 

la o nouă cotă de
mplitudine și exigență

Determinată de profunde rațiuni 
de ordin economic, acțiunea de auto- 
utilare a cunoscut in anul 1971, an 
de debut al actualului cincinal, la in
dicația expresă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o puternică vitalizare, o 
lansare spectaculoasă sub aspectul re
zultatelor practice. Ea s-a verificat ca 
o modalitate sigură de înzestrare teh
nică a întreprinderilor, de îmbunătă
țire a indicilor de utilizare a capa
cităților de producție și, ceea ce este 
deosebit de important, de economi
sire a fondurilor valutare ale statu
lui, de valorificare pe trepte superi
oare a potențialului creator al clasei 
r hstre muncitoare. Sînt tot atitea 
argumente incontestabile, pentru care 
secretarul general al partidului nos
tru s-a interesat îndeaproape, cu pri
lejul vizitelor de lucru efectuate anul 
trecut în întreprinderi din Capi
tală și din țară, de modul concret în 
care se desfășoară acțiunea de auto- 
utilare, de condițiile favorabile care 
există în unități și centrale indus
triale pentru extinderea acesteia. A 
recomandat să se studieze temeinic 
posibilitățile de satisfacere, în pro
porție cît mai mare, a necesarului de 
mașini ți utilaje pentru nevoile pro
prii, subliniind că autoutilarea tre
buie să constituie o preocupare sus
ținută a fiecărei fabrici, a fiecărei 
secții,• a fiecărui inginer și muncitor. 
Cota exigențelor este înaltă. A fi
xat-o secretarul general al partidu
lui nostru : „Trebuie să ajungem in 
situația ca fiecare întreprindere nouă 
să aibă o adevărată țjntreprindere- 
mamă, care încă înainte de turnarea 
fundațiilor să conceapă și să-i reali
zeze utilajele ce-i vor intra în do
tare".

început sub auspiciile acestor sar
cini mobilizatoare, anul pe care l-am 
Încheiat îl putem numi, fără teama 
de a exagera, ANUL AUTOUTILA
RIL Și mai presus de orice mărtu
rie stau faptele, stau rezultatele ob
ținute de oamenii muncii din nume
roase unități industriale și de' cons
trucții. Numai întreprinderile din 
județele Brașov, Dolj, Cluj, Sibiu și 
municipiul București au realizat in 
anul trecut, prin autoutilare, circa 
8 000 de mașini, instalații și aparate in 
valoare de peste 350 de milioane lei 
— un mod lucid de a folosi economic 
fondurile statului, de a valorifica 
creația și inteligența tehnică’ a celor 
ce muncesc ; în zeci iși zeci.de între
prinderi, ca și la nivelul centralelor 
industriale, s-au înființat, printr-o 
redistribuire a personalului existent, 
sectoare specializate pentru autouti
lare, avînd programe precise de lu
cru pe ani și chiar la nivelul 
cincinalului — o elocventă dovadă a 
preocupărilor pentru asigurarea unui 
cadru organizat, în vederea perma
nentizării acțiunii de autoutilare ; 
pentru prima oară, angajamentele 
luate în întrecerea socialistă pe 1971 
au cuprins prevederi speciale re
feritoare la realizarea unor mașini 
și utilaje prin forțe proprii — do
vadă a valorii și certitudinii succe
sului acțiunii de autoutilare ; în a- 
nul 1971 s-au organizat la nivelul 
ramurilor industriale patru mari ex
poziții cuprinzind mașini, utilaje și a- 
parate realizate prin autoutilare — 
o confirmare strălucită a stadiului de 
dezvoltare a acesteia.

Sînt, credem, fapte care vorbesc 
de la sine. Puternic lansată la înce
putul acestui cincinal, acțiunea de 
autoutilare s-a dovedit a fi o tot mai 
importantă sursă de creștere a poten
țialului productiv și a nivelului de 
eficiență al activității întreprinderi

lor. Dintr-o preocupare întîmplă- 
toare, sporadică, determinată de ne
voia realizării unor sarcini de plan 
deosebite, autoutilarea s-a transfor
mat într-o acțiune de largă cuprin
dere, s-a generalizat în întreaga eco
nomie, dovedindu-se capabilă să asi
gure în permanență posibilități su
plimentare avantajoase de dotare 
tehnică a fabricilor și șantierelor 
țării, fără a se apela la fondurile 
statului.

Dar să lăsăm la o parte această 
fațetă economico-organizatorică a 
autoutilării și să pătrundem în inti
mitatea mecanismului gindirii celor 
care se situează în „linia întîia" a 
acestei acțiuni, să descifrăm mobî- 
lurile profesionale și morale care 
i-au făcut să aleagă alternativa e- 
fortului propriu, cu toate că procu
rarea „din afară" a unui utilaj sau 
altul se anunța mai comodă. Multă 
vreme, la linia de pistoane de la 
ha.la nr. 2 a Uzinei de autoturisme 
din Pitești nu se putea realiza pla
nul datorită „locului îngust" de la 
operația de strunjire ovală. Soluția? 
Aducerea din import a unui agregat 
special, pentru care se întocmise iși 
fișa de achiziție. Un grup de munci
tori și tehnicieni, condus de ingine
rul Constantin Mitacanu, au inter
venit pe neașteptate : „Se poate și 
altfel". Și au urmat zile și nopți de 
căutări. Rezultatul ? Noul agregat a 
fost realizat cu forțe proprii, cu per
formanțe tehnice superioare celui din 
import și la un preț pe jumătate. 
întrebat ce l-a determinat să proce
deze în acest fel, inginerul Mitacanu 
a răspuns simplu : „La urma urmei, 
a fost, ca atitea altele, o chestiune 
de ambiție a mea și a colegilor mei. 
Adică, cum, în altă parte să se poată 
face și la noi nu ? O ambiție lucidă, 
bazată pe priceperea oamenilor cu 
care lucrez. Cîștigul în urma unei 
asemenea hotărîri a fost imens. Și 
mă refer, în primul rînd, la cîștigul 
moral : a fost invinsă astfel o con
cepție eronată despre propriile noas
tre posibilități".

La o altă uzină — „Electromotor” 
din Timișoara — ni se vorbește cu o 
justificată mîndrie despre h’otărîrea 
inimosului colectiv de aici de a rea
liza 30 la sută din volumul de inves
tiții destinat, în acest cincinal, do
tării cu, utilaje, a .uzinei, prin auto- 
uțilare, pe această cale asigurîn- 
du-se aproape integral mașinile spe
cifice fabricației de motoare. „Urmă
rim, în acest fel, să concepem auto
utilarea și ca un mijloc eficace de 
modelare a omului nou, cu o înaltă 
conștiință, pe deplin responsabil față 
de obiectivele majore pe care și le 
impune". Și aprecierile directorului 
uzinei, ing. Marin Tănase, capătă 
forța convingerii : s-a trecut la o 
orientare cu totul nouă a comparti
mentului de autoutilare, dezafectîn- 
du-se de execuția unor lucrări sim
ple — mobilier industrial, echipa
ment de transport — profilindu-se 
întreaga lui activitate pe realizarea 
de mașini și utilaje tehnologice ne
cesare fabricației de motoare elec
trice. Este vorba aici de un moment 
al autodcpășirii intr-un domeniu, el 
însuși o chintesență a autodcpășirii.

„Pentru mine și tovarășii mei, 
autoutilarea este o chestiune de mîn
drie profesională, dar numai după 
ce ea înseamnă și un act de cute
zanță — spunea muncitorul H. Her
bert, de la Uzina de piese auto din 
Sibiu. A îndrăzni, a avea curaj, dar 
și pricepere și tărie să răzbați pină 
la capăt sint examene grele, dar tot 
atit de demne in școala autoutilării".

Și faptele lui și ale tovarășilor săi îi 
dau voie să vorbească in deplină cu
noștință de cauză : numai în 1971 
s-au realizat circa 350 de agre
gate, multe dintre ele constituind a- 
devărate surprize tehnice. Iată și o 
„carte de vizită" reprezentativă : 
instalația mecanizată pentru vopsi
rea amortizoarelor pregătește supra
fața pentru vopsit, spală, fosfatează, 
vopsește și transportă piesele ; numai 
trei oameni pot vopsi cu acest agre
gat 1,2 milioane amortizoare pe an ! 
Asemenea indiscutabile reunite îți 
dau dimensiunile și conștiința a ceea 
ce poți să realizezi, îți înaripează e- 
lanul, te obligă. La mai mult, pentru 
lucruri mai complexe, printr-o mai 
indirjită insistență. în urma unui șir 
de asemenea reușite, un grup de 
muncitori și tehnicieni de la Uzina 
de tractoare din Brașov a exclus de 
la import procurarea tronsonului de 
linie automată pentru tratamente 
termice pe bază de inducție, prin 
crearea în atelierele proprii a unui 
ansamblu complex format din presă 
de călit roți dințate mari, mașină 
pentru preincălzirea coroanelor, ma
șină universală pentru călit piese 
cilindrice, mașină de Încălzit prin 
inducție iș.a.

Sînt realități vii, argumente pu
ternice ale unei stări de spirit opti
miste. Sînt doar cîteva din multitu
dinea de fapte care vorbesc de inven
tivitatea și competența tehnică a oa
menilor fabricilor și uzinelor noas
tre, de entuziasmul cu care ei parti
cipă, din toată puterea ființei lor, la 
dotarea tehnică superioară a unități
lor în care lucrează. Totodată, insă, 
toate acestea sînt realități ce dau o 
replică energică, necruțătoare ace
lora care, așa cum arăta secretarul 
general al partidului, se ploconesc în 
fața a tot ce este străin, neglijînd, 
în ultimă instanță, puterea creatoare 
a muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor noștri. Și dacă, pe alocuri, 
mai dăinuie asemenea concepții, în
seși realitățile vieții noastre arată 
că a sosit vremea ca ele să fie. în
fruntate direct, combătute fără me
najamente, convinși fiind că, bazîn- 
du-ne pe forțele proprii, pe price
perea comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii, practic nu există pro
blemă tehnică, oricit de dificilă ar fi 
ea, care să nu poată fi rezolvată. 
Această convingere este de o valoare 
inestimabilă, ea însemnînd în fond 
certitudinea continuării și mai susți
nute, în anul care vine, a muncii de 
autoperfecționare, de autodepășire în 
confruntările pe care le generează 
acțiunea de autoutilare.

Anul 1971 a dovedit că autoutilarea 
nu este numai o chestiune de ordin 
tehnic sau economic, că ea nu se 
rezumă la fabricarea unei mașini, la 
reducerea importurilor sau înlătura
rea unui „loc îngust". Ea înseamnă 
mult mai mult. Bine organizată și 
îndrumată, autoutilarea trebuie trans
formată în anul pe care l-am început 
într-o autentică școală a vieții, 
în care muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii întreprinderilor noastre să-și 
pună din plin în valoare spiritul crea
tor, competența tehnică și experiența 
lor. Să ne dovedim a fi în 1972 și mai 
buni promotori și susținători ai a- 
cestei școli de dezvoltare a inițiati
vei, inventivității, de valorificare su
perioară a inepuizabilului izvor de 
energie umană, în folosul dezvoltării 
economiei noastre naționale.

Vîorel SAEĂGEAN

ȚĂRANII COOPERATORI 
învață să conducă tractorul

în foarte multe cooperative agricole poate 
fi auzit, chiar în toiul lucrărilor, următorul 
dialog :

— De ce stau aceste tractoare ?
— Nu avem mecanizatori.
— Dar brigadierul sau un alt cooperator nu 

pot conduce tractorul ?
Răspunsul este alar: Nu. Greu vei 

găsi un șef de fermă, brigadier sau coope
rator care să știe să conducă tractorul, să 
regleze o mașină agricolă sau să poată da, 
în treburile acestea, un sfat util mecaniza
torilor.

Desigur, problema nu se reduce la a ști să 
conduci tractorul pentru a-1 înlocui pe 
mecanizatorul care lipsește, deși în multe 
cazuri este nevoie de 
aceasta. Creșterea gra
dului de mecanizare, 
folosirea noilor tipuri 
de mașini cer tot mai 
multă pricepere nu 
numai din partea celui 
care le minuiește di
rect, dar, cel puțin in 
egală măsură, și' din 
partea conducătorului 
procesului de produc
ție : șeful de fermă, bri
gadierul etc. Cunoaș
terea temeinică, complexă a tehnicii folosite 
în agricultură trebuie să fie o parte compo
nentă, inseparabilă a funcției de șef de fer
mă sau brigadier.

La cooperativa agricolă Ulmeni, județul 
Ilfov, președintele Marin Gorneanu, ing. șef 
Virgil Podocea, brigadierii Gheorghe Niță și 
Marin Voicu, șeful de fermă Nicolae Toncea 
și mai mulți cooperatori, care lucrează pe 
ogoare de cind se știu, au învățat să conducă 
tractoarele și să mînuiască mașinile agricole. 
Cînd e nevoie (îndeosebi cind mecanizatorii 
iau masa sau sînt prea obosiți) ei se urcă pe 
tractor și lucrează ca și cei mai buni meca
nizatori. Marin Gorneanu ne-a spus că a 
învățat meseria de mecanizator din dragoste 
și pasiune, dar și dintr-o necesitate. „Ade
sea se întîmpla, ne-a spus președintele, ca 
unii mecanizatori tineri, fără experiență, fie 
din nepricepere, fie că nu voiau, la cea mai 
mică defecțiune trăgeau tractorul pe „dreap
ta". „Nu mai merge" ! spuneau ei. Pină ve
nea șeful secției de mecanizare să pună 
tractorul în funcțiune se pierdeau ore și chiar 
zile Întregi. De multe ori tractorul sau ma
șina respectivă nu avea mai nimic în afară 
de plictiseala mecanizatorului de a mai lucra. 
Acest lucru m-a determinat să fiu mai atent 
cînd se remediau defecțiunile și cînd se re
glau mașinile. Am învățat și la cursurile a- 
grozootehnice în perioada de iarnă multe 
taine ale meseriei de mecanizator. La fel au 
învățat și ceilalți brigadieri din cooperativa 
noastră. Acum putem să înlăturăm chiar noi 
atît defecțiunile ce se ivesc în timpul lucru
lui, cît și, pe cele inventate de .către unii me
canizatori, pentru că nu mai discutăm pe ne
știute.

0 INIȚIATIVĂ A ORGANELOR 
DE PARTID Șl AGRICOLE 
DIN JUDEȚUL ILFOV

în viitor — un viitor foarte apropiat — 
profesia de agricultor o va include pină la 
contopire pe cea de mecanizator. Realitatea 
va impune ca fiecare țăran care lucrează in 
cooperativă să fie, intr-un fel sau altul, un 
mecanizator, să știe să conducă tractorul, să 
exploateze agregate, să mînuiască uneltele 
și mașinile fie în cultura mare, fie în legu
micultura, zootehnie etc. Iată de ce se cere 
ca, treptat, pe măsura posibilităților un nu
măr tot mai mare de cooperatori să de
prindă meseria de mecanizator. Insă însu
șirea acestei meserii trebuie făcută organizat, 
nu pe apucate, „pe furate". In acest caz, 
învățarea „pe furate" comportă multe riscuri : 
se strică mașinile, poți provoca accidente etc.

Preocupări de genul 
celor amintite mai sus 
există și in alte coope
rative agricole atît din 
județul Ilfov, cît și. din 
alte județe. Ceea ce 
merita relevat este fap
tul că în județul Ilfov 
s-a trecut la organiza
rea unitară a procesu
lui de pregătire 
a cooperatorilor-meca- 
nizatori. Analiza făcută 
de comitetul județean 

de partid a pornit de la două cerin
țe : 1) pregătirea unui număr mare de 
mecanizatori din rîndul cooperatorilor, care 
să lucreze în perioadele de virf pe tractor ; 
2) să se asigure ca toate cadrele de conducere 
din cooperativele agricole să cunoască func
ționarea tractoarelor și a celorlalte utilaje. în 
acest sens, biroul Comitetului județean de 
partid Ilfov a întocmit un amplu program 
pentru calificarea Ia locul de muncă și în 
școlile profesionale cu profil agricol din județ 
a unui număr mare de muncitori și coopera
tori, care să asigure exploatarea corespunză
toare a utilajelor agricole. Astfel, în acest 
an vor fi școlarizați 1 000 de tractoriști la 
cursurile de scurtă durată (8 luni) și încă 
5 000 cooperatori, brigadieri, șefi de ferme, 
șefî de echipă și alții, care vor învăța pe 
lingă stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii timp de două luni. Aceștia din urmă 
vor urma o lună de zile cursuri teoretice, 
iar în luna următoare vor trece la în
vățarea conducerii tractorului. Cei care vor 
reuși să-și însușească cunoștințele necesare vor 
primi certificate pentru a putea să lucreze 
pe tractor și mașini în schimbul doi. Califi
carea lor definitivă se va face în anii urmă
tori, cînd vor primi și carnet de conducere. 
In felul acesta se urmărește ca un număr 
mare de cooperatori, precum și toți șefii de 
ferme, brigadierii, specialiștii din unitățile 
agricole să invețe în cel mai scurt timp să 
mînuiască la perfecție tractoarele și mașinile 
agricole.

Este o inițiativă care va căpăta, credem, 
extinderea pe care o merită.

Florea CEAUȘESCU

PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU AGRICULTURA
In luna ianuarie, potrivit prognozei Institutu

lui de meteorologie și hidrologie, vremea va fi 
mai caldă decît obișnuit și mai săracă în pre
cipitații, îndeosebi în jumătatea de sud a țării. 
Temperaturile negative vor oscila frecvent intre 
0 și minus 8 grade, iar în perioade foarte scurte 
și local ele vor coborî pînă la minus 14 și minus 
17 grade. In unele intervale de timp, tempera
turile maxime în cursul zilei se vor ridica pînă 
la plus 8 grade.

în această lună solul va fi acoperit în scurte 
perioade cu zăpadă. Temperaturile minime la 
5—6 cm adînclme în sol — respectiv la nodul de 
înfrățire a griului — se prevede că nu vor 
coborî sub minus 6 grade, ceea ce înseamnă că 
vor continua să se mențină condiții favorabile 
de iernare.

Vremea continuă să fie relativ călduroasă pină 
la 6—8 ianuarie. Vor cădea însă precipitații 
frecvente, în majoritatea zonelor țării, sub for
mă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Intre 8 și 12 
ianuarie va începe un proces de răcire, preci
pitațiile luînd în general caracter de ninsoare.

Astfel, intervalul 13—20 ianuarie va fi cel mai 
rece din această lună, cînd temperaturile mi
nime vor coborî pînă la minus 14, minus 17 gra
de. Ultima decadă a lunii va debuta cu un timp 
relativ călduros, care se va menține pînă în jurul 
datei de 25 ianuarie, după care urmează o nouă 
răcire a vremii, însoțită de ninsori slabe.

Precipitațiile din această primă lună a anului 
vor completa rezerva de apă din sol în majo
ritatea zonelor agricole. In aceste condiții plan
tele iernează bine, menținîndu-și un potențial 
biologic ridicat, comparabil celui din anul tre
cut. Datorită însă absenței gerurilor mari și de 
durată, germenii patogeni ai plantelor vor avea, 
de asemenea, condiții de iernare, astfel că re
zerva lor biologică în primăvară va fi mai ri
dicată, impunîndu-se încă de pe acum pregătirea 
măsurilor de combatere.

In cursul lunii ianuarie, în unele intervale 
relativ mai călduroase și sărace în precipitații, 
cînd solul nu va îngheța, mai ales în sud- 
vestul țării, se vor putea efectua lucrări agricole 
de sezon, inclusiv cele de îmbunătățiri funciare.

CONTRASTE
S-a mutat

strungu-n birou
Nu de multă vreme, 

ziarul nostru a publi
cat articolul „în fie
care întreprindere for
ța de muncă să fie ra
țional utilizată". Prin
tre altele, în analiza 
făcută se arăta că la 
uzina „1 Mai" din Plo
iești — deficitară în 
strungari, frezori, ra- 
botori — se află circa 
220 asemenea munci
tori calificați, care lu
crează în serviciile 
auxiliare ca : pregăti
tori, primitori, distri
buitori • de mate
riale la magazii sau 
controlori de cali
tate. Deși Comite
tul județean de partid 
Prahova a indicat ca 
respectiva uzină să ac
ționeze pentru a-și 
folosi corespunzător a- 
ceste rezerve de cadre 
calificate, deși comite
tele de partid și U.T.C. 
ale uzinei au depus 
o activitate susținută 
pentru a-i readuce în 
producție pe acești 
muncitori calificați ce 
se „ascund" la căldu
ră. prin ungherele di
feritelor birouri, lucru
rile nu merg încă așa 
cum ar trebui. Unii au 
înțeles să se întoarcă 
la „prima iubire", la

frumusețea meseriei a- 
lese. însă, mai stăruie 
și situații cînd acțiu
nea este „stopată" de 
atitudinea unor cadre 
tehnico-administrative, 
care nu înțeleg impe
rativele uzinei. De 
pildă, Ion Mădăran, 
controlor tehnic, vrea 
să revină la strung, 
dar conducerea C.T.C.- 
ului se opune, pe mo
tiv că aici este de ne
înlocuit. Alteori se 
fac simțite felurite in
tervenții, pe motiv că 
X sau Y e „băiat bun" 
și de ce să treacă la 
mașină, cînd poate sta 
și in birou ! Așa, 
bunăoară, strungarul 
Valeriu Munteanu con
tinuă să lucreze la ser
viciul de concepție 
ca... desenator copist. 
Cam la fel, în linii 
mari, stau lucrurile și 
cu strungarii Matei 
Ilarie, Alexandru Pe
tre sau Gheorghe A- 
lexandrescu. Sau poa
te conducerea uzinei 
are în vedere altă so
luție ? De pildă, 
mute strungurile 
birourile de care i 
în cauză le vine 
de greu să se 
partă... ?

să 
prin 

celor 
atît 

des-

De ce purcelușii 
să nu joace hochei

în nu puține com
plexe intercooperatis- 
te de creștere a por
cilor este doliu. Un 
număr deloc mic de 
purcei n-au putut su
porta diferențele mari 
de temperatură din
tre maternități și ha
lele de creștere și 
și-au dat — prematur 
— obștescul sfîrșit. De 
vină sînt, între altele, 
pierderile mai mari 
de căldură din hale 
față de cît s-a luat în 
considerare la pro
iectarea acestora. Da
că se adaugă și cali
tatea necorespunză
toare a unor utilaje 
avem imaginea unor 
practici gospodărești 
de-ț'i -îngheață sîngele 
în vine, cum le-a în
ghețat, de altfel, și ră- 
posaților purcei în 
cauză. Soluția nu a 
fost calculată la va
loarea reală de către 
Institutul de studii, 
cercetări și proiectări 
pentru construcții

zootehnice. Acum tot 
aerul cald este suflat 
intr-un singur loc și 
de către un singur 
ventilator. Pentru că 
nimeni nu s-a gîndit 
la necesitatea mai 
multor tuburi de dis
tribuție a aerului 
cald, în prezent,, se ; 
caută urgent căi de 
rezolvare. în multe 
județe, specialiștii um
blă după generatoare 
mobile de aer cald, 
sau după alte soluții 
provizorii pentru a se 
trece peste iarnă. Ori
cum, purceii pot fi sfă- 
tuiți să mai aibă răb
dare pentru . că (la 
vară) o să fie cald și 
bine — măcar pentru 
supraviețuitorii lor. 
Chiar așa, pentru un 
minus de 4—5 grade 
temperatură 
ri'tă să-ți dai 
Ca să se mai 
zească între 
n-ar putea să
vățați să joace 
pe gheață în hale ?

nu me- 
duhul. 
încăl- 
timp, 

fie in- 
hochel

Soluție „pe butuci11

în acest an, programul privind des
fășurarea acțiunilor de propagandă 
agricolă și de instruire profesională 
a tuturor lucrătorilor din agricultură 
a fost elaborat din timp, prevăzîn- 
du-se o serie de măsuri clare, deta
liate cu privire la îmbunătățirea or
ganizării și desfășurării învățămîntu- 
lui agrozootehnic. Pe baza acestui 
program, organele agricole județene, 
conducerile unităților agricole, orga
nizațiile de partid de la sate au tre
cut la organizarea temeinică a cursu
rilor. Se constată însă și unele ne
ajunsuri care trebuie înlăturate in
tr-un timp cît mai scurt.

în județul Brăila, din inițiativa 
comitetului județean, de partid, pro
gramul amintit a fost dezbătut în 
cadrul unei ședințe cu activul din 
agricultură, la care au participat toți 
președinții și inginerii șefi . din 
cooperativele agricole, directorii în
treprinderilor agricole de stat și 
ai stațiunilor pentru mecanizarea 
agriculturii, primarii și secreta
rii comitetelor comunale de partid. 
Ședința cu activul a prilejuit ex
plicarea amănunțită a noilor for
me de instruire a oamenilor mun
cii de la sate privind organizarea 
cercurilor pe profile distincte și pe 
formațiuni de muncă, obligativitatea 
cuprinderii tuturor cooperatorilor în 
formele de învățămînt.

Organizarea ședinței de lucru este, 
fără îndoială, o acțiune binevenită, 
menită să asigure clarificarea preve
derilor cuprinse în programul de 
instruire. însă în organizarea practi
că a cursurilor agrozootehnice se 
constată că atit organele agricole 
județene, cît și conducerile unităților 
agricole nu au aplicat întocmai prin
cipiile noi care stau la baza desfă
șurării învățămîntului. Iată, bunăoară, 
cîteva probleme care atrag atenția în 
mod deosebit.

Ca și în ceilalți ani, Direcția gene
rală agricolă a procedat după metoda 
simplă, dar ineficientă a programării 
de . Ia centru. In ceea ce privește or
ganizarea cercurilor, s-a stabilit ca în 
cele 91 de cooperative agricole din 
județ să se țină 617 cursuri pe nouă 
profile. Direcția generală agricolă a 
„planificat", pentru fiecare coopera
tivă în parte, atît numărul cercurilor, 
dt și profilele la care să fie organi

zate. Prin indicații generale s-a sub
stituit ceea ce trebuia făcut la fața 
locului, in funcție de specificul fie- 
rei unități.

Lipsind îndrumarea și controlul 
la fața locului, în unele cooperative 
agricole nu s-a înțeles necesitatea 
organizării cursurilor pe ferme și 
formațiuni de lucru după profilul 
fiecăreia și mai ales organizarea lor 
pe. formațiuni de muncă specializate 
în executarea diferitelor lucrări. La 
cooperativa. agricolă ,,Grivița Roșie", 
din comuna însurăței, s-a format 
un curs în care s-au inclus forma
țiunile de lucru din sectorul viticol

Două activități care nu au nimic co
mun, în afară doar de faptul că și 
intr-un caz și în celălalt este vorba 
de animale.

Aceste cazuri nu sînt singulare. 
Direcția generală agricolă a proce
dat la centralizarea unor date des
pre invățămîntuil agrozootehnic. Pe 
baza lor rezultă că și în alte locuri 
s-au contopit formațiuni de lucru 
avînd profile diferite în cadrul unor 
cercuri mixte ce tratează probleme 
generale. Această tendință se expli
că și prin comoditatea unor specia
liști, cărora le este mai ușor să se 
rezume Ia un cerc mare, gen „de

însurăței, în total la formele de în
vățămînt au fost cuprinși numai 
154 de cursanți, la Scorțaru Nou — 
85. la. Ianca — 135, la Tudpr Vladi- 
m ir eseu — 175 etc. Trebuie mențio
nat însă că forța de muncă activă 
în fiecare dintre aceste unități este 
cuprinsă intre 500 pînă la 1 000 de 
cooperatori. Cum se explică omite
rea a sute de cooperatori de la for
mele de învățămînt agrozootehnic ? 
Iată cum s-a judecat la cooperativa 
Viziru, unde urmează cursurile 
numai 92 de cooperatori. „Am știut 
că trebuie să cuprindem la cursuri 
pe toți cooperatorii — ne arăta

ABSENȚE „PLANIFICATE" 
in organizarea cursurilor agrozootehnice

cu cele din sectorul culturilor de 
cimp. In asemenea cazuri, cursanți- 
lor nu le pot fi oferite decîit gene
ralități, cite două-trei lecții dintr-u.n 
domeniu, pe unii interesîndu-i, iar 
pe ceilalți nu. Firesc era să se or
ganizeze cercuri distincte pe profilul 
activității fiecărei formațiuni de 
lucru. Deci, un cerc viticol, unul 
pentru cereale și altul pentru plante 
tehnice. Numai in felul acesta coo
peratorii ar putea acumula mai 
multe cunoștințe despre munca lor 
de zi cu zi. Deși în cooperativă e- 
xistă pn sector de producere a se
mințelor, unde activitatea are un 
specific aparte, nu s-a organizat un 
curs special in care să se studieze 
tehnologia specifică acestor culturi.

în mod formal s-a procedat și la 
cooperativa agricolă din Viziru, 
unde s-a creat un cerc mixt cuprin
zind atît îngrijitorii care lucrează 
la ingrășătoria de porci, cit și pe 
cei care se ocupă de creșterea oilor.

toate, pentru toți", decît să organi
zeze cercuri după profilul fiecărei 
formațiuni de muncă. Organizind un 
cerc mare, scriptic lectorul își ono
rează sarcina ținînd numai 12 lecții. 
Dar se pune întrebarea : ce vor în
țelege oamenii, cu ce cunoștințe vor 
rămine ei pentru munca lor concre
tă ? Evident, în acest mod, sarcina 
lectorilor nu se poate considera ono
rată. în felul acesta se desfășoară 
o muncă formală, fără eficiență 
practică.

La ședința cu activul din agricul
tura județului s-a atras atenția pre
ședinților și inginerilor-șefi asupra 
obligativității 'cuprinderii tuturor 
cooperatorilor Ia formele de învă- 
țămînt agrozootehnic. Dar nu peste tot 
se respectă această prevedere. In 
multe cooperative au fost cuprinși 
la cursuri mult mai puțini coopera
tori decit lucrează in permanență în 
unitate. Bunăoară, la cooperativa a- 
gricblă „Grivița Roșie" din comuna

Gheorghe Spătaru, inginerul-șef al 
cooperativei. Dar _ din cauză că unor 
femei le este mai greu să participe 
le-am lăsat pe dinafară". To
tuși, femeile reprezintă jumătate 
din forța de muncă a cooperativei, 
în loc să se depună un efort sus
ținut pentru atragerea cooperatoare
lor, acestea au fost omise de la 
instruirea profesională.

Faptul că de la bun început nu se 
respectă prevederile cuprinse în 
programul privind perfecționarea 
pregătirii profesionale a oamenilor 
muncii din agricultură se explică 
prin lipsa controlului la fața locului 
din partea direcției generale agri
cole, care nu a intervenit pentru a 
determina participarea la invăță- 
mînt a tuturor cooperatorilor.

Un sprijin deosebit de util primesc 
lectorii și cursanții din partea Tele
viziunii, care a consacrat programe 
speciale pentru înțelegerea diferitelor 
probleme ce se dezbat la cursuri.

însă nu peste tot este utilizat acest 
ajutor. Aceasta pentru simplul motiv 
că consiliile de conducere din unele 
cooperative, specialiștii și lectorii nu 
se preocupă suficient de organizarea 
vizionării cursurilor TV de către toți 
cooperatorii. Iată un caz. în ziua de 
15 decembrie, pe la ora 10, ne aflam 
în biroul inginerului șef de la coope
rativa „V. I. Lenin" din Viziru. Un 
zbîrnîit de telefon, și de la celălalt 
capăt al firului se transmite ingine
rului șef o comunicare din partea 
unui instructor al uniunii județene 
a cooperativelor agricole : „La orele 
16,30 voi fi în fața căminului cultu
ral pentru a participa la vizionarea 
lecției TV“. Gheorghe Spătarum, in
ginerul șef, ne asigură că s-a făcut 
mobilizare și că sala va fi plină. La 
reintoarcere 'am ales drumul tot prin 
comuna Viziru. Deși era ora cînd se 
ținea lecția TV, la cămin ușile 
erau închise. în curte, singur ingi
nerul șef se întreba de ce n-a sosit 
instructorul. La fel de bine s-ar fi 
putut întreba el, ca și membrii con
siliului de conducere al cooperativei, 
primarul comunei și ceilalți factori 
de răspundere de ce nu au întreprins 
nimic pentru a antrena cooperatorii 
la vizionarea lecțiilor. De fapt, era 
a doua lecție T.V. pierdută. Și dacă 
în. continuare se va manifesta aceeași 
lipsă de răspundere din partea con
siliului de conducere, există premisa 
ca și la celelalte lecții sala căminu
lui să fie goală.

Asemenea constatări denotă faptul 
că în județul Brăila nu s-au creat 
toate condițiile pentru buna desfășu
rare a învățămîntului agrozootehnic. 
Aceasta este o consecință a . super
ficialității cu care s-a tratat în
deplinirea sarcinilor primite. Pînă 
la 10 ianuarie, ci.nd s-a prevăzut 
începerea cursurilor, este necesar ca 
sub îndrumarea directă a comitetu
lui județean de partid să se treacă 
hotărît la transpunerea în viață, 
punct cu punct, a prevederilor nou
lui program de învățămînt, după 
specificul fiecărei cooperative. Și 
ceea ce este mai important, în locul 
indicațiilor generale, transmise de la 
centru, să se asigure in fiecare uni
tate îndrumarea și controlul direct 
al modului de organizare a învăță
mîntului agrozootehnic.

Aurel PAPADIUC 
Ștefan DORGOȘAN

La cooperativa a- 
gricolă din Velești, ju
dețul Dolj, s-a trecut 
la un mod de „specia
lizare" în utilizarea 
mijloacelor de trans- 

j port ; unele lucrează, 
altele stau pe butuci. 
Și nu de ieri de azi, 
nu cite o zi două, ei 
luni întregi. Dacă 
o asemenea situație 
s-ar petrece la o 
singură cooperativă 
agricolă mai treacă, 
meargă. Dar o mare 
parte din cele peste 
1 300 de autocamioane 
ale cooperativelor a- 
gricole din județ stau 
nefolosite. între altele 
se invocă lipsa piese-

lor de schimb. Or, 
cooperativele agricole, 
care in campania 
agricolă de toamriă au 
închiriat camioane 
la întreprinderea 
transporturi auto 
putea acuma să-și 
cupereze o parte 
cheltuieli contribuind, 
totodată, la efectuarea 
unor lucrări utile pen
tru agricultură . sau 
pentru alte sectoare 
ale economiei. Este 
necesară și urgentă o 
soluție cu condiția, de
sigur, ca spiritul gos
podăresc să nu rămină 
și el în pană, respectiv 
„pe butuci".

de 
de 
ar 

re- 
din

Steluțele „cavalerilor 
in negru"

în afara arbitrilor de 
fotbal, „cavalerii îp 
negru", cum li se mai 
spune, mai există o ca
tegorie de arbitri — 
cei care se ocupă de 
litigiile dintre între
prinderi. Si unii și al
ții pot arbitra corect 
dacă sint „pe fază", 
dacă aplică cu obiecti
vitate regulamentele. 
Altminteri ? Iată ce 
s-a întîmplat cu cîteva 
litigii ale întreprinde
rii de prefabricate din 
beton Călărași : aceas
ta a cerut Trustului 
de construcții indus
triale și Trustului de 
îmbunătățiri funciare 
să plătească penali
tăți pentru faptul 
că nu i-au achitat, 
in termenul legal, con
travaloarea unor pro
duse. Arbitrajul de 
stat al municipiului 
București hotărăște 
însă că lipsa de dispo
nibil în contul cumpă
rătorului nu este im
putabilă acestuia și, 
deci... nu i se poate a- 
tribui o culpă pen
tru întîrzierea achitării 
facturii. Ciudată men
talitate ! Dacă benefi
ciarul nu s-a îngrijit

să-și creeze fondurile 
necesare, chiar apelind 
la credite în condiții 
restrictive, atunci de 
ce să fie nevoit furni
zorul, care și-a înde
plinit întocmai obliga
țiile, să-și imobilizeze 
fondurile sale și să 
plătească băncii do- 
bînzi penalizatoare ? 
Sint și alte situații de 
același gen, 
nici nu se motivează 
respingerea 
Așa „a pățit' 
„Oțelul Roșu", care a 
îndrăznit să pretindă, 
pentru facturi nede
contate în termen, 
1 785 lei penalități de 
la uzina „Strungul" 
din Arad și 5 736 lei de 
la I.C.M.S. Galați. La 
fel, uzina „Unirea" din 
Topleț, care a cerut de 
la C.E.I.L. Tg. Jiu pe
nalități de 36 389 lei.

în publicațiile de 
sport se obișnuiește ca 
arbitrilor de fotbal să 
li se aprecieze activi
tatea prin gradații cu 
un anumit număr de 
stele. Ni se pare că in 
cazurile de față res
pectivilor „cavaleri în 
negru" li s-au cam 
stins steluțele...

în care
acțiunii.

‘ uzina

zeci.de
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Anul editorial 
fost așezat sub 
unor evenimente 
dinei semnificații 
poporului 
versarea 
partidului 
batere cu 
gramul de 
activității ideologice.

Pentru a defini cit mai 
judicios activitatea desfășu
rată 
abia încheiat, cred că tre
buie pornit de la o consta
tare 
prin autoritatea tradițională 
de care se bucură, cit și 
prin audiența largă în rîn
dul celor mai diverse ca
tegorii de cititori, cartea 
— cuvîntul scris — se im
pune ca unul dintre 
loacele fundamentale 
instruire și educare 
omului epocii noastre, 
formare a conștiinței 
socialiste. O carte 
bună poate influența pentru 
tot restul vieții pe cel ce o 
citește, în timp ce o. carte 
cu un mesaj confuz poate 
fi nocivă, înrîurindu-i în 
sens negativ caracterul, ți
nuta morală. Din această 
forță a cuvtntului tipărit 
decurg și sarcinile deose
bite ce revin tuturor celor 
ce lucrează în domeniul 
editorial.

Indemnindu-ne la o dez
batere lucidă, critică și, 
în ^,.elași timp, construc
tiv a asupra activității din 
fiecare sector al vieții 
woastre sociale, tezele lu
minoase prezentate în luna 
iulie de secretarul general 
al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru 
îmbunătățirea activității po- 
litico-ideologice, de educare 
marxist-leninistă a mem
brilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii, precum 
și vastul program adoptat 
de plenara Comitetului 
Central consacrată acestor 
probleme, ne-au prilejuit 
relevarea realizărilor meri
torii, dar și a existenței 
unor erori puse în evi
dență de publicarea unor 
lucrări lipsite de contingen
ță cu realitățile societății 
noastre, lucrări ce se limi- 

doar Ia experimen- 
artis- 

facile. Revederea a-

1971 a
semnul 
cu a- 

in viața 
— ani-nostru 

semicentenarului 
și ampla dez- 

privire la pro- 
perfecționare a

în acest an editorial

evidentă, aceea că,

cificului profilului lor, să 
confere planurilor pe 1972, 
ca și celor de perspectivă, 
o mai mare varietate te
matică, o mai strînsă legă
tură cu realitățile vieții, 
deci un conținut care să 
reflecte pregnant eforturile 
creatoare ale întregului po
por. Am putea vorbi, de 
altfel, și de o îmbunătățire 
a stilului de muncă din 
edituri, începînd chiar cua- 
ceastă etapă a elaborării 
proiectelor de plan, acțiune 
în care au fost antrenați 
efectiv specialiști oompe- 
tenți, nu numai membrii 
consiliilor și colegiilor edi
toriale, ci și mulți alții din

flrmat Întotdeauna valoa
rea prin sondarea sufletului 
omenesc, prin descoperirea 
esenței condiției umane, 
înfățișind problemele fun
damentale 
ale luptei 
transformarea 
ce-1 înconjoară, pentru pro
gres material și spiritual, 
pentru dreptate și 
socială, editorii au 
creatorilor scrieri 
aducă un spor de 
tere a vieții, în 
artistice dintre cele mai 
variate. Vor fi publicate cu 
prioritate acele cărți care 
materializează ideile funda
mentale ale programului

ale existenței, 
omului pentru 

universului

echitate 
solicitat 
care să 
cunoaș- 

modalități 
cele

a 
de 

sale 
foarte

• „Poveste de 
Pe 

precedat de ecourile 
succes internațional ; 
de public similar cu 
peste noapte de

tau 
tarea unor formule 
tice 
tentă, în spiritul unei res
ponsabilități partinice, în 
toate colectivele editoriale, 
a planurilor de apariție 
— ținîndu-se cont de fap
tul că 
figurare a unei culturi so
cialiste 
cu acceptarea 
sau a 
transpar atitudini apologe
tice față de realități străi
ne vieții noastre de azi — 
a dus la 
asemenea 
tățirea și 
mers" ă 
riale curente.
aceea am putea spune că, 
în ansamblu, editurile noas
tre au asigurat. în 1971, a- 
pariția unor cărți îmbră- 
țișînd o arie largă de 
preocupări majore și apte 
să satisfacă cerințele dife
ritelor categorii de cititori.

Pentru a participa efi
cient la realizarea progra
mului complex trasat de 
partid, editurile noastre 
s-au străduit, potrivit spe-

procesul de con-
este incompatibil 

maculaturii 
lucrărilor din care

depășirea unor 
erori, la îmbună- 
îmbogățirea „din 
producției edito- 

Tocmai de

cadrul instituțiilor cultu
rale și științifice. Totodată 
au fost consultați un mare 
număr de cititori din cele 
mai diferite domenii de 
activitate, din uzine, uni
tăți agricole, școli, univer
sități etc. Pe baza unei mai 
bune cunoașteri a solicită
rilor, cit și a șantierului de 
creație, editurile și-au pu
tut manifesta spiritul de 
inițiativă, întreprinzînd ac
țiuni care au dus la înscrie
rea în planuri a noi lucrări, 
serii și colecții, asigurin- 
du-se astfel — o dată cu 
creșterea numărului de ti
tluri și de coli editoriale — 
un echilibru corespunzător 
al tuturor secțiunilor tema
tice. Să amintim, bunăoară, 
includerea unor lucrări 
care, propunîndu-și să dez
bată aspecte majore ale 
politicii actuale a partidu
lui și statului nostru, se 
înscriu în sfera unor disci
pline umaniste neglijate în 
anii trecuți — cum sînt 
axiologia, politologia, an
tropologia socială — sau a- 
bordate acum pentru prima 
dată la noi : studii de 
perspectivă socială, proble
me de prognoză a fenome
nelor economice și sociale. 
Problematica de actualitate 
va caracteriza, de aseme
nea, lucrările din domeniul 
filozofiei, sociologiei sau 
istoriei, domenii în care 
preocupările se îndreaptă 
cu precădere spre proble
mele teoretice și practice 
ale făuririi societății socia
liste, spre dezvoltarea con
științei omului nou, spre 
reliefarea tradițiilor înain
tate ale poporului.

Conștienți fiind că 
vestigarea atentă a : 
tăților 
însăși 
artei 
opere

i in- 
reall- 

vieții constituie 
rațiunea de a fi a 
autentice, că marile 
artistice și-au a-

elaborat de partid — trans- 
punindu-le expresiv în ima
gini artistice — cărți apte 
să îmbogățească și să în
frumusețeze viața interioa
ră a cititorilor. Evitînd 
scrierile fără probleme, ste
rilele incifrări lipsite de 
sensuri, editurile își propun 
să promoveze cu consec
vență o literatură puternic 
ancorată în dinamica pro
cesului complex de edifi
care a unei lumi socialiste, 
care să contureze profilul 
moral al comuniștilor, lupta 
lor perseverentă pentru a- 
firmarea noului.

Trăsătura caracteristică 
ce va defini activitatea e- 
ditorială mi se pare a fi 
receptivitatea față de ne
cesitățile momentului ac
tual, tendința de a spri
jini pe căi variate acti
vitatea de educare politică 
și ideologică a maselor. 
Astfel, cartea social-poli- 
tică va fi destinată nemij
locit acestui scop contri
buind la perfecționarea 
continuă a procesului com
plex de formare a omului 
nou, înzestrat cu o înaltă 
conștiință revoluționară. în 
acest sens, venind în spri
jinul celor ce studiază acti
vitatea internă și externă 
a partidului. Editura poli
tică va tipări o serie de 
culegeri tematice de texte 
selectate din documentele 
de partid 
Editura 
colecția 
nită să dezbată 
definitorii ale eticii 
niște, precum și o serie de 
„Convorbiri cu..." persona
lități ale vieții noastre so
ciale și culturale, pe cele 
mai diverse teme. Alte co
lecții își propun să facili
teze mai buna cunoaștere a 
fenomenelor vieții sociale, 
culturale. De exemplu.

La rîndul ei, 
Albatros a inițiat 
„Atitudini", me- 

aspectele 
comu-

!n cadrul colecției „Opera 
și opinii", 
nescu va __ _______ ,
majore ale literaturii con
temporane, modalitățile re
flectării lor în operele re
prezentative ale epocii noas
tre, in timp ce Editura U- 
nivers va publica într-o se
rie de „dialoguri" lucrări 
consacrate interpretării ști
ințifice, marxiste a unor 
manifestări controversate 
din literatura națională și 
universală. Pentru a crea 
un cadru mai propice valo
rificării moștenirii cultural- 
artistice a poporului român 
și a naționalităților conlo
cuitoare, pentru a contribui 
la cimentarea frăției dintre 
cei ce trăiesc și muncesc 
pe meleagurile ’ țării, Edi
tura Kriterion inaugurează 
o nouă colecție intitulată 
„Patria".

în ceea ce privește lite
ratura beletristică, cred că 
volumele ce vor apărea in 
viitorul apropiat vor ilustra 
în mod elocvent orientarea 
prozei și poeziei noastre 
către zonele realității ime
diate, strădania scriitorilor 
de a răspunde îndemnului 
adresat de secretarul gene
ral al partidului, exploring 
din unghiuri inedite exis
tența socială și sensibilele 
mutații din conștiințe. Ne 
dau certitudini in acest sens 
titlurile unor noi romane, 
ale numeroaselor volume 
de povestiri și nuvele, căr
țile pentru și despre tine
ret, precum și cele de re
portaj, cărora le vor fi 
destinate, de altfel, serii 
speciale, volume pe care le 
vor semna prozatori dintre 
cei mai notorii. De ase
menea, cele aproape două 
sute de volume de poezie, 
aparținînd unor autori din 
toate generațiile, cunoscuți 
și apreciați de publicul ci
titor, vor ilustra o gamă 
amplă de motive lirice, de 
la poezia de esență patrio
tică și socială, la cea me
ditativă și filozofică.

O mai judicioasă orien
tare în selectarea autori
lor și operelor se va ma
nifesta și in domeniul tra
ducerilor din literatura u- 
niversală. Alături de ope
rele reprezentative înscrise 
în patrimoniul clasic, de 
autenticele valori literare 
ale trecutului, vor ti pre
zente în vitrinele librăriilor 
numeroase lucrări contem
porane aparținînd unor au
tori din țările socialiste, 
precum și unor scriitori din 
alte țări ale lumii, ale că
ror creații pledează pen-g 
tru umanism și progres 
social.

In realizarea acestor pro
iecte generoase se cer, de
sigur, puse în valoare con
secvența și competența edi
torilor chemați să asigure 
din punct de vedere ideo
logic, educativ, științific și 
artistic un nivel calitativ 
superior volumelor ce vor 
vedea lumina tiparului, să 
se impună ca inițiatori și 
animatori ai actului de 
autentică cultură.

Editura Emi- 
dezbate temele

Ion Dodii BALAN, 
vicepreședinte 
ol Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste

50 a

Dintre aparițiile acestui început 
de an editorial aș vrea să mă opresc 
in primul rind la unele lucrări din 
Biblioteca contemporană : Povestiri 
despre uteciști (evocare patetică a 
eroismului și patriotismului tinere
tului român de-a lungul ultimei ju
mătăți de veac), volumele de repor
taje Cimpia soarelui de Florența 
Albu și Porțile de fier de Petre 
Dragu, romanele și culegerile de 
schițe Pionieri, flori, drumuri de 
Iuliu Rațiu, Hoții de vise de Cornel 
Buzinschi, Pe cuvîntul nostru de 
pionieri de Gh. Movilă, Bună dimi
neața, băieți ! de Grigore Băjenaru, 
Poveștile curcubeului de Viniciu Ga- 
fița. Zaharia Stancu a încredințat 
editurii noastre’ un crîmpei 
„Desculț" : Darie.

Lectura școlară urmează să 
mai bine reprezentată, atît 
numărul sporit de titluri, cit și prin- 
tr-o mai mare exigență față de pre
fețe, note, aparatul critic însoțitor, 
tn populara Bibliotecă a școlarului 
vor apărea pe lingă autorii studiați 
in școală și un însemnat număr de 
culegeri tematice : îndreptar de 
terminologie poetică de Gh. Ghită 
și C. Fierăscu, Analize literare de 
Ion Rotaru, Gînduri închinate ma
mei, Povestiri istorico și altele.

din
fie 

prin

Cărăbușul nostru de aramă, care 
și-a propus de la bun început să-i 
obișnuiască pe copii cu valorile poe
ziei românești, după Blaga și Ion 
Barbu, anunță alte titluri : Eu știu 
un basm de Octavian Goga și se
lecțiile intitulate Laudă limbii ro
mâne, Ceasul muncii și al privighe
torii, Sadoveniana și Fluierul tan
cului.

Un capitol de mare pondere în 
activitatea editurii noastre, este cel 
al literaturii de popularizare a ști
ințelor, de apropiere a copiilor de 
cele mai diferite preocupări și pro
fesii practice.

Folosesc prilejul pentru a anun
ța citeva dintre lucrările de acest 
fel care vor apărea, sperăm, într-un 
viitor nu prea îndepărtat. In seria 
„Lucrări practice" urmează să a- 
pară Să construim cele mai simple 
aparate electrice de Liviu Maco- 
veanu și Rachetomodele de Radu 
M. Ion, iar din seria „Enciclopedii 
și dicționare" amintesc Cele cinci 
simțuri și lumea, In jurul matema
ticii, Uzina Terra de Aurel Lecca, 
Lexicon de fizică de Edmond Ni- 
colau, O sută de figuri celebre ale 
antichității de N. I. Barbu, O sută 
de monumente și locuri istorice 
ale patriei de Maria Cordoneanu și

Victoria Nedel și altele, 
asemenea, îmbogățite 
„A B C“ (Mari izvoare 
Satul contemporan, Valea bucuriei, 
Viața subacvatică etc.) și „Alfa" 
(Istoricul măsurătorilor de M. An- 
drieș, Printre linii și suprafețe de 
F. Cîmpan, Atomi, ioni, molecule 
de C. Rabega ș.a.).

Cărțile care apar sau urmează să 
pornească în lume de sub teascurile 
Editurii „Ion Creangă", a lui Nică 
din Humulești, își propun să se în
scrie ca un adaggio în spiritul me
morabilelor adevăruri pe care atît 
de plastic le-a rostit de curînd se
cretarul general al partidului nos
tru : „Copiii vor să cunoască și pe 
Făt Frumos creat de Ispirescu, dar 
vor să cunoască și pe Făt Frumos 
de astăzi, eroul luptei pentru drep
tate socială și națională ; ei vor să 
știe cum arătau balaurii din basme, 
dar și cum arată balaurii timpu
rilor moderne și cine a fost sau este 
voinicul care le-a tăiat capetele".

Ce altceva decît acest înalt prag 
al împlinirii literare și-ar putea 
dori oricare scriitor sau editor ?

sasaaca®

• Love Story : PATRIA — 9; 12: 
15; 18; 21» LUCEAFĂRUL - 8,30; 
11; 13,30; 16, 18.30; 21. CAPITOL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21.
© Livada din stepă : FESTIVAL
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 20,45.
© B. D. la munte și Ia mare : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, FEROVIAR - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20,45, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45.
© Cea mai frumoasă soție : SCA
LA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, 
BUCUREȘTI - 8.30; 11; 13,30 " 
18.30; 21, FAVORIT - 9.30; 12; 
15,30; 18: 20.30.
© Program de desene animate — 
9; 10, Palatul de cleștar — 11,30; 
13,30: Hugo și Josefina — 16; 18,15, 
Acoperișul — 20,30 : DOINA.
© Ora 6 după război : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13.45: 16; 18.15; 20,30.
© Sărbătoarea sfintului Iorgen — 
9—18,30 in continuare, Program dc 
documentare românești — 20,15 :
TIMPURI NOI.

D.
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Vor fi, de 
colecțiile 

de lumină,

Tiberiu UTAN
directorul Editurii „Ion Creangâ'

20,15, FLACÂRA— 15,30; 18;
15,30; 18; 20,15.
• Steaua de 
TARI
- 16; 18; 20.
• Poveste singeroasă : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.
• Marele premiu : MIORIȚA — 9;
12.30: 16: 19,15.
• Nici un om pentru Camp De
trick : MOȘILOR - 15,30: 18; 20,15.

tinichea : FEREN-
15,30: 17.45; 20, MUNCA

— 15.30: 19, 
19.

• Vasul fantomă — 10; 12; 14,15. 
Cavalcada Holywoodului — 16,30;
18.15, Sus in văzduh — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
O Decolarea : ARTA — 15,30; 18;
20.15, DRUMUL SĂRII — 15.30: 
17,45; 20.
• Waterloo : GLORIA — 9.30;
12,30: 16; 19,15. TOMIS — 9,30;
12,30; 16; 19,30.
e Nu te Întoarce : LUMINA — 
9—19.45 în continuare.
• Sorgul roșu : GRIVIȚA — 9,30: 
12: 15,30: 18; 20,30.
A Oliver : BUCEGI 
GIULEȘTI - 15,30,
?, Gara bielorusă : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30;

17.45; 20
• Frații : UNIREA — 16: 18: 20.
• 12 oameni furioși : VOLG.X — 
9: 11.15: 13,30; 15,45; 18,15 : 20.30, 
FLAMURA - 9: 11.15: 13,30: 16: 
18.15; 20.-30.
• Pădurea de mesteceni : BU- 
ZEȘTI - 15,30; 18; 20,15.
0 Trenul : AURORA - 9,30: 
15: 17.15: 20.15, MODERN -
11.45; 14.30; 17.15; 20.
• Unchiul Vania : POPULAR 
15,30; 18: 20,15.
• Aeroportul : LIRA —15.30; 
LAROMET - 15.30; 18.30
• Mihail Strogoff : FLOREASCA

9:

12; 
9;

19,

© Opera Română : Liliacul — 
19,30.
® Teatru! de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
© Conservatorul de muzică „Ci- 
prian Porumbescu" (sala G. Enes- 
?u) : Recital de pian susținut de 
Margareta Gabriel ionescu — 20. 
© Teatru] Național „I. L. Cava- 
giale" (sala Comedia) : Enigma 
Otiliei — 15, Cui i-e frică de Vir
ginia Woolf ? — 20. (sala Studio) : 
Să nu-ți faci prăvălie cu scară 
— 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă-

Programul de tipărituri al Editu
rii Academiei Republicii Socialiste 
România pe 1972 își propune să o- 
glindească probleme esențiale le
gate de dezvoltarea societății noas
tre, pornind de la îndrumările date 
de secretarul general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara din 3—5 no
iembrie 1971.

Conținutul activității editoriale in 
1972 se definește printr-o tematică 
de actualitate, prin mobilizarea u- 
nui mare număr de autori la elabo
rarea de lucrări fundamentale care 
să îmbogățească patrimoniul știin
ței și culturii românești cu tratate, 
monografii, sinteze și colecții de 
importanță națională.

în sectorul științelor fizico-mate- 
matice și științelor naturii, printre 
alte studii cu tematică modernă, de 
actualitate, vor apărea : Metode 
matematice moderne aplicate în 
probleme de organizare, planificare 
și conducere a lucrărilor de inves
tiții, construcții și montaje, de prof. 
Manea Mănescu ș.a. ; Operatori mo
notoni in teoria plasticității, de G. 
Dincă ; Injecția unipolară în dispo
zitive electronice semiconductoare, 
de D. Dascălu ; Teoria generală a 
sistemelor, de C. I. Ionescu și V. 
Ionescu.

In cadrul tematicii agricole vor 
vedea lumina tiparului lucrările : 
Chimizarea agriculturii, vol. I, de D. 
Davidescu și V. Davidescu ; „Flora 
Republicii Socialiste România, (voi. 
XII), sub redacția prof. Emil Pop 
?■ ’

Putem consemna 
planul de apariții 
din Istoria filozofiei românești, lu
crare colectivă a Institutului de filo
zofie, sub redacția dr. Nicolae Gogo- 
neață; menționăm, de asemenea, lu
crarea Bazele istoriei și teoriei cul
turii, de acad. C. I. Gulian.

In domeniul științelor economice, 
editura va publica numeroase lu
crări cu teme actuale, printre care 
menționăm : Eficiența economică a 
investițiilor și tehnicii noi, de Pas- 
cu Weiner ; volumul colectiv Efi
ciența economică — obiectiv central 
al politicii economice a partidului. 
Va apărea un nou volum semnat de

a.

,ȘȘ

înscrierea în 
a volumului I

» »

——-----------L--
Continuindu-și activitatea de va

lorificare a bogatului tezaur al li
teraturii noastre clasice și contem
porane, Editura „MINERVA" a în
credințat tiparului numeroase vo
lume pe care cititorii le vor afla in 
prima parte a anului 1972 în vitri
nele librăriilor. Dintre edițiile cri
tice și definitive amintim pe aceea 
consacrată lucrării lui B. P. Hașdeu, 
„Etymologicum Magnum Romaniae" 
sau pe aceea a „Operelor" lui An- 
tim Ivireanul ; de asemenea, vor 
apărea noi volume din ediții iniția
te in anii trecuți, cum sînt volumul 
3 din ediția cronologică a „Poe
ziilor" lui Mihai Eminescu, îngriji
tă de D. Murărașu, volumul 5 din 
„Operele" lui Liviu Rebreanu — 
cuprinzînd romanul „Pădurea spîn- 
zuraților" — precum și un 
nou volum din seria „Opere
lor" lui Ion Agîrbiceanu, în 
care va fi inclus romanul „Arhan
ghelii". In colecția „Scriitori ro
mâni" vom publica cel de-al treilea 
volum din „Operele" lui Octavian 
Goga și din cele ale lui Duiliu 
Zamfirescu. Dedicată capodoperelor

acad. V. Malinschi : Studii de re
formă agrară.

Congresul internațional de esteti
că pe care il va găzdui țara noastră 
va prilejui, de asemenea, apariția 
unor volume semnate de Ion Pas- 
cadi, Grigore Smeu, Victor Ernest 
Mașek.

In sectorul de științe juridice s-a 
prevăzut apariția volumelor: Func
țiile statului socialist, de D. Mazilu; 
Explicațiile teoretice ale codului pe
nal, vol. IV, sub redacția prof. 
V. Dongoroz.

In domeniul științelor istorice a- 
nunțăm apariția lucrărilor care aco
peră toate epocile dezvoltării isto
rice ale tării noastre. O atenție 
deosebită acordăm Istoriei Româ
niei vol. V sub redacția prof. 
V. Maciu. Monografiile sînt consa
crate unor teme ca: Relațiile agrare 
in Țara Românească în sec. al 
XVIII-lea, de FI. Constantiniu ; 
Ideile politice și iluminismul in 
Principatele Române, de V. Geor
gescu 
mâne 
de L. 
festiv 
toare 
de L. ____ T.___ ______

în domeniul teoriei și istoriei, lite
raturii sperăm să asigurăm la timp 
apariția unei opere așteptate de 
numeroșii noștri cititori : volumul al 
III-lea al Istoriei literaturii româ
ne, sub redacția prof. Șerban Cio
culescu ; a intrat sub tipar volu
mul Probleme dc bază ale litera
turii române vechi, de I. C. Chi- 
țimia.

Geografia va fi reprezentată prin 
monografiile din colecția „Județele 
patriei" : Județele Sălaj, Bistrița- 
Năsăud, Bacău, Constanța, Iași, 
Mureș etc.

Lista ar putea fi, desigur, com
pletată cu alte titluri din plan, a- 
flate în faze înaintate de pregătire, 
după cum s-ar putea adăuga noile 
inițiative ale editurii, care vizează o 
arie tematică mai largă și mai di
versificată, tn scopul îmbunătățirii 
continue a producției noastre de 
carte.

Alexandru GRAUR
directorul Editurii Academiei

; Austria și Principatele Ko- 
în vremea războiului Crimeii, 
Boicu ; Semnalăm un volum 
A. D. Xenopol, Studii privi
ta viața și opera sa, îngrijit 
Boicu și Al. Zub etc.

::: fi-hgkșy
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literaturii noastre, seria „Arcade" 
va cuprinde in această perioadă vo
lumele „Vlaicu Vodă" de Ai. Davila, 
„Cintare omului" de Tudor Arghezi 
și altele.

Bogat reprezentat va fi și dome
niul studiilor de istorie literară, din 
care amintim în mod deosebit „Isto
ria limbii române literare", semna
tă de Al. Rosetti, Boris Cazacu și 
Liviu Onu, precum și un nou vo
lum — voi. 4 — din lucrarea lui 
Ioan Massoff consacrată „Teatrului 
românesc". Totodată, în seria „Uni- 
versitas" vor apărea citeva lucrări 
de exegeză semnate de Ion Dumi
trescu — „Metafora mării în poezia 
lui Eminescu", Petru Vaida — „Di- 
mitrie Cantemir și umanismul", 
G. G. Ursu — „Memorialistica in 
opera cronicarilor".

tn fine, consecventă programului 
său, „Biblioteca pentru toți" va pu
blica noi ediții menite să-l familia
rizeze pe cititor cu operele de sea
mă ale literaturii române și uni
versale.

Aurel MARTIN
directorul Editurii „Minerva*

Filmul Love Story 
dragoste" — sosește 
noastre 
imens 
succes 
obținut 
scris de profesorul universitar ame
rican Erich Segall. Stăruim asupra 
primirii deosebit de călduroase fă
cute filmului de spectatorii din nu
meroasele țări unde a fost prezentat, 
deoarece „cazul Love Story", succe
sul său extraordinar depășesc ca 
semnificație aspectul strict al recor
dului comercial.

Foarte apropiat de spiritul și chiar 
de litera cărții originale (publicată, 
în’traducere, în revista „Secolul 20”), 
Love Story aduce pe ecran o po
veste de dragoste. Povestea s!mplă a 
unor tineri — studenți — care se 
iubesc. Ei trăiesc cu intensitate poe
zia virstei și a dragostei lor, se că
sătoresc, traversează o perioadă de 
dificultăți materiale, iar iubirea lor 
se dovedește capabilă să înfrîngă 
orice obstacol — cu excepția unuia 
singur : moartea. O moarte absurdă 
dar implacabilă, pe care eroii filmu
lui o intîmpină cu trag:că luciditate, 
încercînd să se cruțe reciproc și să se 
bucure împreună 
de putinele zile 
ce-i despart de 
sfîrșitul — imi
nent, deși inaccep
tabil rațional — 
al dragostei lor.

Aceasta este, în 
puține cuvinte, 
povestea pe care 
Erich Segall spunea 
pe hîrtie sub impulsul unui caz real ; 
drama unuia dintre studenții săi, 
rămas singur 1a 25 de ani. Aceasta 
este povestea transcrisă pe peliculă 
de regizorul Arthur Hiller — o po
veste în esența ei veche de cînd lu
mea și a cărei dramă îți amintește 
pagini celebre ale literaturii roman
tice.

Filmul 
însă nu 
nu și-a . 
numește un „film mare". : 
chiar lipsit de acele atribute 
determină îndeobște opțiunea 
relui public ; nu mizează pe popu
laritatea unor celebrități ale ecranu
lui mondial — actorii Aii Mc Grow 
(Jeanne) și Ryan O’Neal (Oliver) 
s-au impus datorită performanțelor 
lor remarcabile din acest film ; fil
mul nu are veleități nici sub rapor
tul montării, al atractivității specta
colului propriu-zis. Din punctul de 
vedere al realizării cinematografice, 
regizorul nu numai că nu epatează 
prin subtilități de ordin formal, dar 
pare chiar retras în umbra eroilor 
săi, preocupat parcă să nu-și facă 
simțită prezența pentru a nu tulbura, 
prin intervenția sa, derularea fi
rească a povestirii. O poveste de dra
goste. simplă și pură, în desfășura
rea căreia nu se întîmplă nimic sen
zațional, nimic șocant. Cum se ex
plică, atunci, că acest film, născut 
sub auspicii mai degrabă modeste, a 
atras și continuă să atragă milioane 
și milioane de spectatori, din toate 
generațiile ?

Merită de observat că filmul are o 
deschidere spre aspecte ale vieții pe 
care promotorii modernismului cine
matografic le ignoră și pe care mulți 
alți cineaști se jenează parcă să le 
abordeze de teamă să nu fie taxați 
„drept anacronici sau conformiști"... 
Fapt este că Love Story contrastează 
fundamental cu puzderia de filme 
occidentale care invadează de cițiva 
ani ecranele lumii, acreditind ima
ginea unui prezent bîntuit de an
goase, filme cu personaje dominate 
de instincte primare, cu tineri eșuați 
intr-un univers al violenței sterile, al 
obses-'ilor erotice, cu totul inaccesi
bile aspirației spre echilibru și spre 
frumos, specifică naturii umane. ■

Comentînd succesul de pe poziții ' 
exclusiviste, unii critici snobi din 
Apus au contestat iritați filmul Love 
Story și l-au catalogat drept un pro
dus comercial, realizat pe baza unei 
rețete sigure, „elaborată de un com
puter". Probabil că autorii filmului 
au scontat efectul melodramei gra- 
dînd în consecință momentele lacri
mogene ale povestirii cinematografi
ce. Dar forța de seducție a acestui 
film — care nu poate fi negată — 
nu se explică doar prin aceste mo
mente, punctate și de muzica admi
rabil scrisă de compozitorul Francis

ecranele 
unui 

un 
cel 

romanul

«i

Lai. Ea decurge, in primul rind, din 
firescul narațiunii, din adevărul ei 
omenesc, din autenticitatea persona
jelor și a modului cum e surprinsă 
relația dintre ele. Și nici un fel de 
computer n-ar putea conferi unui 
erou de film farmecul, și vitalitatea, 
și stîngăcia, și naturalețea proprii lui 
Oliver. După cum n-ar putea conferi 
unei povești de dragoste lirismul 
specific atitor momente din filmul 
Love Story, sau n-ar putea intui fi
rescul unor reacții umane, în genere 
umanismul ce caracterizează întreaga 
poveste, dominanta ei de căldură, de 
frumusețe (ce dobîndește un relief 
tragic, de pildă, in episodul în care 
cei doi discută ca despre un fapt di
vers despre apropierea cumplitului 
epilog).

Autorii concentrează lumina reflec
toarelor asupra poveștii de dragoste 
și a eroilor ei, estompînd sau chiar 
ignorind elementele realității care 
n-au legătură directă cu tema filmu
lui. De aici o evidentă unilateralitate 
in definirea contextului social al exis
tenței .celor doi studenți, această în
gustare a orizontului povestirii cine
matografice, reflectînd, poate, și une
le limite de concepție, care-și gă

sesc, de pildă, 
ilustrarea și in 
rezolvarea con
vențională a con
flictului dintre. 
Oliver și tatăl 
său, milionarul 
rigid. Filmul, ca 
și cartea, nu sui '• 
prinde una din 

caracteristicile esențiale ale Btu- 
dențimii Americii de azi : spiri
tul său protestatar, atitudinea an
tirăzboinică a unei mari părți a 
studențimii, purtătoare veritabil\va 
ofensivei împotriva inechitățilo , ' 
protestului social, a atitudinii contest 
tatare. Vidul social în care se consu 
mă drama celor doi tineri, ca șl fi-'ț 
listinismul mre-burghez privit cu 
o relativă condescendență mărturi
sesc, de asemenea, limitele acestei pe
licule. In sala de cinematograf, spec
tatorul trece însă peste aceste incon
secvențe, peste anumite momente li
vrești, captivat fiind de frumusețea 
simplă a unei povestiri despre năzu
ința spre fericire, despre generozi
tate, despre tărie și dorința de îm
plinire, despre capacitatea de dărui- 

• re pe care iubirea le inspiră omului.
S-a afirmat, nu fără îndreptățire, 

că succesul filmului Love Story tre
buie considerat și ca un fenomen so
ciologic. Cu prilejul unei discuții re
cente, regizorul american Stanley 
Kramer a relevat un aspect semnifi
cativ al raporturilor dintre cinemato
graf și publicul tinăr din țara sa, de 
fapt marele public in genere : spec
tatorii sînt saturați de filmele care 
exaltă violența gratuită, sexualitatea
— observa, în esență, cunoscutul ci
neast. Asaltul acestui gen de filme — 
al căror „val" este in descreștere, ca 
orice modă — a avut, paradoxal, și 
un efect pozitiv : a făcut să se dez
volte, in rîndurile publicului, setea 
de frumusețe, dorința de a vedea fil
me cu eroi obișnui ți, nu cu perso
naje clinice, cu eroi primitivi sau 
derutați, care se consumă în con
flicte aparent actuale, dar subminate 
de confuzii și de un pesimism, exa
cerbat. Există, evident, mai multe 
căi de a satisface ' aceste cerințe. 
Stanley Kramer, consecvent cu el în
suși, pledează pentru claritatea și 
realismul filmului angajat. Este una , 
dintre căile cele mai fecunde, urmată
— poate chiar cu mai multă acuitate 
actuală — și de alți creatori de pres
tigiu. Filmul Love Story face să vi
breze "alte coarde ale sensibilității 
publicului de azi. El redescoperă 
frumusețea omului, farmecul tinere
ții și al iubirii, bucuria de a trăi. Și
— ceea ce este mult mai important
— demonstrează puterea și perenita- 

■ ,țea unor sentimente etern omenești,
înfruntînd prejudecata conform că
reia în acest deceniu al tehnicii, al 
centralizării, al unor confruntări gra
ve și complexe, oamenii ar fi deve
nit impermeabili la poezie, incapabili 
să accepte și să înțeleagă elanurile 
romantice ale unor îndrăgostiți, opaci 
față de emoția conținută într-o po
veste simplă și plină de adevăr 
omenesc, cum este aceea din filmul 
Love Story.

cronica filmului

că a așternut-o

frumos, emoționant, 
deloc — și nici 

propus să fie — ceea ce se 
El este 

: care
: ma-

D. COSTIN

Foto : S. CristianNoul cinematograf „Dunârea* din Giurgiu

gureanu) : D-ale carnavalului — 
10,30; (sala din str. Alex. Sahta) : 
Domnișoara de Belle-Xsle — 20.
© Teatrul Mic : Baltagul — 10.30; 
Prețul — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Bună seara, domnule 
Wilde - 19,30.
© Teatrul Giuleștl : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Cinci 
săptămîni în balcon — 10; Pinoc
chio — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) • Bu AII — 10: 
(sala din str. Academiei) : Tigri- 
șorul Petre — 10.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19.30.

PROGRAMUL I
15.45—17.00 Matineu de vacanță 

• Film artistic pentru tine
ret : „Baladă pentru Andv

© NOI PIESE ÎN MUZEUL
ETNOGRAFIC 

AL MOLDOVEI
„Scîn-

Muzettl 
găz- 
din 

ulti-

IAȘI (corespondentul 
teii", M. Corcaci). — 
etnografic al Moldovei, 
duit în Palatul culturii 
Iași, s-a îmbogățit, în
mul timp, cu numeroase piese 
și obiecte rare, folosite în tre
cut în agricultură și în gospo
dării țărănești. Unele piese au 
fost scoase la iveală în urma ac
țiunilor de popularizare a fon
dului muzeistic sub formă de 
expoziții itinerante și ocaziona
le, deschise în orașele și satele 
din Moldova.

• LABORATOR FONIC

19.15
19,20
19,30
20,10
20.15

21,35
22,00

Crocker" — producție a stu
diourilor americane.
Micii meșteri mari. 
Revista literară TV.
Arta plastică e Ilustrația de 
carte pentru copii.
Publicitate.
1001 de seri — „La circ". 
Telejurnalul de seară.
Avanpremieră.
Momente din istoria teatrului 
universal. Comedia dell’Arte: 
„Nebunia lui Pantalone" — 
spectacol distins cu premiul 
revistei „Teatru" pe 1971 pen
tru regie de teatru TV. In 
distribuție : Marin Moraru, 
Jean Lorin Florescu, Mihai 
Pălădescu, Florian Pittiș, Dan 
Tufaru, Ileana Cernat, Ma
riana Mihuț, Nicolae Wolcz 
Scenariul și regla : Alexan
dru Tatos. Scenografia : Doi
na Levința. Imaginea : Edwi- 
ga Adelman. Constantin Lun- 
gu, Aurel Copoș. Alexandru 
Condurache. Montajul : Mar- 
ga Niță.
Reportaj 
Luminile 
lebre din . _______________
unul vals" de O. Strauss. „O

noapte Ia Veneția" de Fr. 
Lehar și „Floarea din Havai" 
de Paul Abraham. Interpre
tează soliștii teatrelor muzica
le din Galați și Constanța, 
înregistrări realizate cu pri
lejul primului Festival națio
nal de operetă „N. Leonard 
— Galați 1971".

22,35 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20,00 Reîntîlnire cu personaje în
drăgite de copii • „Crăiasa ză
pezii" — ecranizare 
basmul scriitorului 
Christian Andersen.

20.30 Tineri Interpret! :

după 
Hans

pianista 
Georgeta Ștefănescu-Barnea.

20.50 Buletin de știri.
20,55

21,25
21,40

TV.
rampei. Pagini ce- 
operetele „Farmecul 22,10

Cărți șl idei - „Ion Heliade 
Radulescu". Participă : Șerban 
Cioculescu, George Munteanu. 
Alex Piru. Z. Ornea.
Blocnotes de Eugen Mândrie. 
Portativ ’72. Revista muzicii 
ușoare. Emisiune de Al. Niță 
șt Dumitru Cihodaru.
Film serial : „Planeta gigan- 
tllor" (reluare).

I

III

TG. MUREȘ (coresponden
tul „Scînteii", L. Deaki). — 
La Liceul „Unirea" din Tg. 
Mureș a fost dat în folosință un 
laborator fon-’c modern, în ve
derea înlesnirii predării limbilor 
străine și a altor discipline. La
boratorul este compus din sală 
de studiu cu iluminare specială 
și perfect izolată fonic, un ca
binet de proiecție, 42 de cabine 
tapițate pentru elevi, dotate cu 
microfoane, receptoare speciale, 
butoane pentru apel etc. Toată 
activitatea didactică este diri
jată de la un pupitru de coman
dă automatizat.

© LUCRARE EDITORIALA 
PENTRU UZUL 
PRIMARILOR

SIBIU (corespondentul „Scfn- 
teii“, Nicolae Brujan). — La Si
biu a ieșit ie sub tipar, intr-un 
tiraj de 6 500 exemplare, un vo
lum de „Texte uzuale din legis
lația muncii", editat din iniția- 
t;va Direcției pentru probleme 
de muncă și ocrotiri sociale de 
pe lingă Consiliul popular ju
dețean Sibiu. Lucrarea — care 
cuprinde o selecție de acte nor
mative uzuale, însoțite de trimi
teri la texte cu aplicație la ace
lași cap;tol de probleme, de note 
de îndrumare și modele de re
dactare a actelor administrative 
— este menită să ușureze mun
ca primarilor, ca și a celorlalți 
lucrători din aparatul de stat 
care operează în mod frecvent 
cu norme ale legislației muncii.
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A ÎNCEPUT pretutindeni 
îndeplinirea

PLANULUI ANUAL
CLUJ (Coresponden

tul „Scînteii", Alexan
dru Mureșan).— Tn 
primele 3 zile din acest 
an, metalurgiștii din 
Cimpia Turzii au dat 
peste plan circa IOC 
tone de otel. Realiză
rile lor sînt . peste 
așteptări nu atît sub 
aspect cantitativ, cit 
mai ales calitativ. 
Schimburile. maiștrilor 
Vasile Măglaș și Toa- 
der Jucan au reușit să 
toarne oțeluri speciale 
pentru rulmenți și 
pentru alte produse ale 
industriei constructoa
re de mașini. De altfel, 
oțelarii de la Cimpia 
Turzii și-au propus să 
asimileze în acest an 
noi mărci de oțeluri, 
printre care și cele ne
cesare industriei con
structoare de automo
bile. La cuptorul Sie
mens-Martin s-au tur
nat pentru prima dată 
in uzină lingouri de 
oțel de 850 kilograme, 
pentru tablă de am- 
butisare adîncă, nece
sare uzinei Oțelul 
Roșu. Inginerul Ale
xandru Lișcan, șeful

secției oțdărie, ține să 
evidențieze în mod de
osebit pe primul topi- 
tor Gheorghe Chio- 
rean și oamenii săi, 
care au depus eforturi 
deosebite pentru reuși
ta șarjelor de oțeluri 
speciale.

întregul colectiv al 
uzinei, in frunte cu co
muniștii, este hotărît 
ca în al doilea an al 
cincinalului să întrea
că realizările anului 
precedent, cînd harni
cul .colectiv de aici a 
dat, printre altele, o 
producție globală su
plimentară de 46 mi
lioane lei.

DEVA (Coresponden
tul „Scînteii", S. Io- 
neseu). — La fel ca în 
celelalte mari unități 
industriale cu „foc 
continuu", în județul 
Hunedoara și la uzina 
„Victoria" Călan fur- 
naliștii și cocsarii s-au 
aflat în aceste zile la 
datorie. Și rezultatele 
practice obținute con
firmă debutul reușit 
făcut de siderurgiștii 
din Călan : în primele

două zile ale anului 
nou, planul de produc
ție a fost realizat in 
proporție de 101,4 la 
sută la fontă și 102,3 
la sută la semicocs ; 
depășiri substanțiale 
au fost înregistrate la 
cocs fluidizat — de 73,9 
la sută și la cocs bri
chete — de 71,4 la sută.

în sectorul furnale, 
cele mai mari pro
ducții s-au real'zat în 
schimburile conduse de 
maiștrii Ion Mihuț și 
Emil Vainer.

BRAȘOV (Corespon
dentul „Scinteii", Ni- 
colae Mocanu). — 
Harnicul colectiv al 
Uzinei de tractoare din 
Brașov a obținut zile
le acestea un succes 
important: realizarea 
primului motor de 80 
CP destinat unei noi 
familii de tractoare 
românești. Supus pro
belor. noul motor a 
depășit performanțele 
tehnice prevăzute. în 
curînd el va fi intro
dus în fabricația de 
serie a uzinei.

Uzina da utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală. La început de nou 
an economic, la fel ca și alte zeci de echipe, cea condusă de comu
nistul Mircea Pană participă cu bune rezultate la realizarea coloa

nelor de sinteză destinate unităților industriei chimice

Vremea a fost în- 
mare parte a 

țării, exceptînd Banatul șl Crișa
na, unde cerul a fost variabil, 

•au semnalat precipitații slabe 
locale, mal ales sub formă de 
burniță și ploaie, în sudul țării și 
mal ales sub formă de ninsoare 
In Moldova. In jumătatea de vest 
a tării și în Carpațil Meridionali, 
pe alocuri, ceața a persistat. Vîn- 
tul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura a înregistrat o scă
dere, in Moldova, Bărăgan, estul 
Transilvaniei șl a crescut ușor în

Crișana și tn Banat. La ora 14 
valorile termice oscilau între mi
nus 6 grade la Toplițâ și 8 grade 
la Banloc șl Lugoj. In București : 
Vremea a fost închisă. Vînt.ul a 
suflat în general slab. Temperatu
ra maximă a atins 4 grade.

Timpul probabil pentru 5, 6 șt 1 
ianuarie. în țară : Vremea va fi 
în general umedă șt Închisă. Se 
vor semnala 
atît sub 
ploaie, ctt 
Frecventa 
sud-vestul 
nimele vor 
7 și plus 3 grade, iar maximele 
între minus 4 șl plus 6 grade. Cea
ță locală. In București : Vreme 
relativ umedă. Cerul va fi mai 
mult noros. Precipitații slabe. Vini 
potrivit. Temperatura ușor varia
bilă, -1

precipitații locale, 
formă de burniță șl 
și lapoviță și ninsoare, 
lor va fi mai mare în 
țării. Vint potrivit. Mi- 

■ fi cuprinse între minus

COORDONATE 

ALE ANULUI 
ECONOMIC

1972
(Urmare din pag. I)

solicită contribuții esențiale la 
înnoirea și reproiectarea produ
selor, la impulsionarea acțiunii 
de autodotare a întreprinderilor, 
la introducerea tehnologiilor 
moderne, la reducerea cheltuie
lilor materiale de producție.

Orientarea spre ridicarea sub
stanțială a eficienței economice 
— ca unul din obiectivele cen
trale, esențiale, ale planului pe 
acest an — este motivată pe de
plin de interesul ce-1 avem cu 
toții de a asigura o creștere a 
venitului național cit mai mare 
și, implicit, un fond de consum 
mai ridicat. Creșterea venitului 
național cu 11—12 la sută, cit 
s-a prevăzut prin plan, va de
termina sporirea în continuare 
a veniturilor reale ale populației 
cu 8 la sută ; vă fi ridicată li
mita minimă a salariilor, vor fi 
majorate salariile sub 1 400 lei ; 
de asemenea, vor crește pensii
le și veniturile țărănimii. Un ve
nit național tot mai mare va 
permite, totodată, creșterea chel
tuielilor social-culturale, inclusiv 
a fondurilor destinate construc
țiilor de locuințe.

Acum, cind am intrat într-un 
nou an, cu trțții știm că obiecti
vele ce ni le-am propus nu sint 
dintre cele mai ușoare, că înde
plinirea lor va necesita o mun
că susținută, un efort considera
bil, multă gindire și pasiune. 
Sîntem optimiști, fiindcă știm cu 
toții că tot ceea ce ne-am pus 
în gind să facem va fi lucru 
bine făcut la capătul celor 356 
de zile ale lui 1972. De pe acum, 
din primele zile ale noului an, 
avem convingerea că drumul pe 
care mergem este în măsură să 
asigure progresul continuu, eco
nomic și social al fiecărui județ, 
al fiecărui oraș și sat, că țara 
întreagă, din zare în zare, devi
ne mult mai puternică și mai 
mîndră, că toți locuitorii ei be
neficiază din plin de superiori
tatea noii orinduiri, de roadele 
edificării socialiste a patriei.

Mii ne

Tragere specială 
PRONOEXPRES

Administrația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează mîine, 5 ianuarie 
1972, tragerea specială „PRONOEX
PRES", a noului an. Se vor acorda, 
în număr nelimitat, cîștiguri în auto
turisme „Dacia 1 300“, „Dacia 1 100", 
„Skoda S. 100" ; excursii în Repu
blica Democrată Germană pe itinera
rul Praga — Leipzig — Berlin — 
Dresda (cu durata de circa 12 zile), 
și excursii a cite 2 locuri în Turcia 
(durata circa 7 zile).

Azi este ultima zi cînd se mai pot 
procura bilete, a căror valoare este 
de 3 lei. 6 lei și 15 lei. Variantele de 
15 lei dau dreptul de participare la 
toate extragerile. Se vor extrage 31 
de numere și se vor atribui 24 cate
gorii de cîștiguri.

r
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La Tîrgu Mureș

Cartier cu 8 000
de apartamente

în apropierea centrului orașu
lui Tg. Mureș au inceput lucră
rile de construcție a celui mai • 
mare cartier din județul Mureș. 
Conform detaliilor de sistema
tizare, elaborate de I.P.J. Mureș, 
noul cartier se va întinde pe o 
suprafață de circa 65 hectare. 
Aici se vor construi peste 8 000 
de apartamente pentru o popu
lație aproape egală cu populația 
orașului în 1944. în afară de lo
cuințe vor fi asigurate toate do
tările social-culturale necesare 
funcționării acestui nou orășel : 
licee, școli generale, creșe și 
grădinițe, centre comerciale, dis
pensare medicale, o piață, nu

meroase unități prestatoare 
servicii. Prin noul cartier 
trece un bulevard larg, străjuit 
ie blocuri cu cite 11 niveluri, 
în plin centru s-a prevăzut 
construirea unui pavilion cultu- 
ral-administrativ cu un cinema
tograf, un club, săli de specta
col. Tot aici se va amenaja un 
mare parc cu terenuri de sport 
și agrement. Pe pîrîul Roca, de 
la marginea cartierului, se va 
construi un baraj care să ser
vească drept ștrand.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii*
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P-80“ a fost omologat
I I ț

*

)I

Uzina „1 Mai" din Ploiești 
anunță o nouă și prețioasă rea
lizare pe linia diversificării 
producției de utilaj petrolier : 
omologarea instalației transpor
tabile pentru lucrări de punere 
în producție a sondelor — ,.P-80“. 
Noul produs, după ciim aflăm 
de la inginerul-șef de concepție 
al unității ploieștene, tovarășul 
Petre Rață, suscită un interes 
deosebit în domeniul extracției 
țițeiului, datorită calităților sale 
tehnico-funcționale. Creatorii 
instalației — un grup de cerce
tători și . proiectanți de la 
I.P.C.U.P. București și specia
liști ai uzinei — s-au străduit 
și au reușit să-i asigure carac
teristici superioare față de unele 
tipuri similare realizate în alte 
țări. în condiții de manipulare 
mult ușurate — turla este raba
tabilă și are o serie de transmi

sii hidrostatice — „P-80" reali
zează circa 16 operații diverse la 
intervenții, reparații și punerea 
în producție a sondelor de adîn- 
cimi pînă la 6 500 metri. Com
pletată cu echipament specific, 
ea este capabilă să execute 
lucrări de foraj la peste 2 000 
metri adincime. După cum sub
linia interlocutorul, noua in
stalație va fi o prezență de 
succes a firmei UPETROM și 
a țării la Tîrgul internațional de 
toamnă de la București. Cu acest 
nou produs, uzina „1 Mai" des
chide seria diversificată a tipu
rilor de instalații transportabile 
solicitate de sectorul de extrac
ție a petrolului din țara noastră 
și de firme de peste hotare.

*

C. CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii

BALANȚA"-SIBIU

(2

Panouri cu grafice mari în- 
tilnite la punctele de documen
tare și informare din secțiile 
uzinei „Balanța“-Sibiu poartă 
un titlu sugestiv pentru succe
sul de prestigiu obținut în ul
timii ani de colectivul acestei 
importante unități constructoare 
de mașini : „Produse noi-, mereu 
modernizate, cu un consum de 
metal tot mai mic !“

— Aceasta este, de fapt, una 
din principalele direcții în care 
sînt îndreptate eforturile uzinei 
noastre pentru creșterea pro- 
ducției-marfă, reducerea prețu
lui de cost și sporirea exportu
lui — ne-a spus tov. Alexandru 
Pocol, directorul fabricii. Numai 
în ultimii 6 ani, de pildă, uzina 
„Balanța" a executat, pe baza 
unui program concret de proiec
tare și asimilare, peste 40 de 
produse noi încadrate in grupa 
produselor de mare complexitate 
(a Vl-a) și comparabile, ca per
formanță, cu produse similare 
din străinătate. Printre acestea 
se numără : balanțe etalon, ba
lanțe analitice, dozatoare gra
vimetrice automate, bascule-pod 
pentru vehicule rutiere (de 20, 
25 și 50 tone), bascule mobile 
pentru vite, balanțe semiauto
mate, mașini de canștat, un nou

tip de război automat pentru 
țesături înguste și altele. Unele 
dintre acestea au fost proiec
tate și executate special la ce
rerea beneficiarilor externi. Pen
tru acest an, uzina „Balanța"- 
Sibiu anunță noi premiere, prin
tre care cîntarul automat pen
tru persoane. - Concomitent cu 
diversificarea producției, preo
cupările colectivului uzinei si- 
biene s-au îndreptat și asupra 
unui alt element important în 
construcția aparatelor de cîntărit 
— reducerea consumului de me
tal. Prin zeci și zeci de repro- 
iectări, consumul de metal a 
ajuns in 1971 sub 50 tone la mi
lionul de lei producție-marfă, 
față de 188 tone cit a fost in 
1960. Rezultatele economice ale 
acestei radicale „primeniri" a 
produselor nu s-au lăsat aștep
tate. Astfel, concomitent cu 
creșterea de peste două ori, în 
ultimii 6 ani, a valorii produc- 
ției-marfă, valoarea exportului — 
in țări ca Austria, Cehoslova
cia, Danemarca, India, Indone
zia, Iran și altele — a sporit de 
aproape 8 ori.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii'
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Hocheiștii noștri reiau 
meciurile de campionat

Campionatul național de 
hochei pe gheață se reia 
Ia sfirșitul acestei săptă- 
mîni pe patinoarul artifi
cial „23 August" din Ca
pitală. în zilele de 7, 8 și 
9 ianuarie echipele din 
grupa B (Dunărea Galați, 
I.P.G.G. București, Tîr- 
nava Odorhei, Avîntul

Gheorghieni) iși dispută 
meciurile contind pentru 
turul III. între 10 și 18 
ianuarie, același patinoar 
va găzdui partidele din 
tururile II și III ale com
petiției rezervate echipelor 
din grupa A : Steaua, Di
namo, Agronomia Cluj și 
Avîntul Miercurea Ciuc.

viața internațională

Adunarea festivă consacrată 
semicentenaruluiP.C. din Chile

SANTIAGO DE CHILE. — Cores
pondentul nostru, E. Pop, transmite : 
In marea sală a Teatrului Caupoli- 
can din Santiago de Chile a avut 
loc, la 2 ianuarie, o adunare festivă, 
consacrată semicentenarului Partidu
lui Comunist din Chile. în prezidiu 
se aflau Luis 'Corvalan, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Chile, re
prezentanți ai partidelor și mișcărilor 
care fac parte din Guvernul Unității 
Populare. Erau prezente peste 30 de 
delegații ale partidelor comuniste și 
muncitorești, invitate să participe la 
festivitățile prilejuite de semicente
narul P.C. din Chile. A fost, de ase
menea, de față o delegație a Partidu
lui Comunist Român, formată din to
varășii Petre Lupu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
și Teodor Coman, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Tulcea al P.C.R.

Asistența a intimpinat cu vii aplau
ze scrisoarea de salut adresată de 
președintele Republicii Chile, Salva
dor Allende, care a relevat că „as
tăzi, Partidul Comunist din Chile ia 
parte Ia responsabilitățile guvernului, 
iar personalitățile sale cele mai mar
cante îndeplinesc integral și cu efi
ciență sarcinile de răspundere ce le 
revin, contribuie cu experiența lor 
Ia continua evaluare a acțiunilor gu
vernamentale, promovînd, astfel, per
fecționarea activității noastre sociale, 
politice și economice".

Raportul cu privire la activitatea 
desfășurată in cei 50 de ani de exis
tență de P.C. din Chile a fost pre
zentat de Volodia Teitelboim, mem
bru al Comisiei Politice a C.C. al 
P.C. din Chile. Raportorul a vorbit 
pe larg despre istoria partidului, des
pre spiritul său internaționalist. 
„Viabilitatea istorică a Partidului Co
munist din Chile, a subliniat vorbi
torul, se explică prin faptul că el este 
un organism viu, născut din clasa 
muncitoare și din popor și nu o crea
ție artificială". Vorbitorul a ară
tat că forța Partidului Comu
nist din Chile izvorăște din uni
tatea lui de nezdruncinat, din 
fidelitatea față de idealurile revolu
ționare. Vorbitorul s-a referit, de a- 
semenea, la problema unității comu
niștilor și a altor forțe populare ca 
factori dintre cei mai importanți ai 
revoluției chiliene. „Avem nevoie de 
unitate — a spus el — nu numai 
pentru această etapă, ci și pentru 
construirea socialismului".

în raport se face un bilanț al pri
mului an de la instaurarea Guvernu
lui Unității Populare. „în această pe
rioadă scurtă, a arătat vorbitorul, 
țara a cunoscut profunde schimbări. 
Acestea au fost schimbări calitative, 
întrucit este vorba despre un guvern 
cu adevărat revoluționar". Raporto
rul a amintit, în context, naționali
zarea principalelor bogății ale țârii, 
lichidarea dominației monopolurilor

în industria textilă, trecerea altor 
mari întreprinderi în miinile poporu
lui, accelerarea reformei agrare, rea
lizările în dezvoltarea economică a 
țării în anul care a trecut. El a re
levat participarea crescîndă a clasei 
muncitoare la conducerea țării, la 
făurirea unei morale revoluționare 
noi, exemplele de eroism in muncă 
ale clasei muncitoare chiliene.

în continuare, raportul relevă 
succesele politicii externe promovate 
de Guvernul Unității Populare, sint 
demascate uneltirile imperialismului 
american împotriva Republicii Chile. 
„Chile nu este singură, a spus V. 
Teitelboim, de partea ei se află miș
carea revoluționară mondială". Vor
bitorul a relevat că prezența la festi
vitățile prilejuite de semicentenarul 
partidului a delegațiilor unui număr 
atît de mare de partide frățești este 
o mărturie grăitoare a spiritului de 
solidaritate al mișcării comuniste in
ternaționale.

O parte însemnată a raportului a 
fost consacrată sarcinilor actuale ale 
partidului, îndeosebi mobilizării po
porului la lupta împotriva manevre
lor reacțiunii, pentru apărarea gu
vernului popular. „Noi trebuie să 
Izolăm fascismul și reacțiunea". 
Partidul comunist este convins, a 
spus raportorul, că putem privi cu 
optimism viitorul. Poporul va obține 
victoria deplină a revoluției chiliene.

In numele partidelor care fac parte 
din Frontul Unității Populare, Parti
dul Comunist din Chile a fost salu
tat de Carlos Altamirano, secretar ge
neral al C.C. al Partidului socialist, 
„în această zi, a spus vorbitorul, 
ne aducem prinosul de recunoștință 
luptei revoluționare pe care au dus-o 
comuniștii chilieni pe parcursul celor 
50 de ani de existență a partidului 
lor". Istoria glorioasă a P. C. din 
Chile, a spus el, reflectă întrutotul 
istoria luptei clasei muncitoare chi
liene, a tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră, deoarece partidul comu
nist a luat parte la toate luptele pe 
care poporul din Chile le-a dus pen
tru drepturile sale.

In aceste zile, întreaga țară cunoaș
te un proces politic important și sem
nificativ, al cărui scop il constituie 
înlocuirea societății capitaliste cu cea 
socialistă, a spus vorbitorul. Un me
rit deosebit în această direcție revine 
partidului comunist, care a jucat un 
rol însemnat atit în crearea, cit și în 
victoria forțelor de stingă în alege
rile prezidențiale din septembrie 1970.

Sîntem convinși de succesul final 
al procesului nostru. Dar, totodată, 
trebuie să declarăm cu toată since
ritatea că pentru aceasta este nece
sară coeziunea tuturor partidelor care 
fac parte din Unitatea Populară, uni
tatea trainică a partidelor comunist 
și socialist, unitatea întregului popor, 
a spus în încheiere Carlos Altami
rano.

Cresc rîndurile P. C. Italian
ROMA 3. — Corespondentul Ager- 

pres, N. Puicea, transmite : Numă
rul membrilor Partidului Comunist 
Italian era la 30 decembrie 1971 de 
1 520 974. în prezent, în vederea Con
gresului al XIII-Iea al P.C.I., pre
văzut pentru luna martie, toate fede
rațiile partidului sînt angajate într-o 
intensă acțiune de reînnoire a carne
telor de membru de partid pentru 
anul 1972. Au și fost preschimbate 
aproape un milion de carnete.

în legătură cu aceste importante, 
rezultate, Ugo Pecchioii, membru al 
Direcțiunii P.C.I., a declarat ziarului 
„l’Unită" că „anul 1971, ca și cei doi 
ani preccdenți, se încheie cu o creș
tere a numărului celor înscriși în 
partid. în cei trei ani care s-au scurs 
de Ia Congresul al XII-lea al P.C.I., 
rîndurile partidului au crescut cu

aproximativ 20 000 de noi tovarăși, o 
serie de conducători noi, tineri mun
citori și studenți, s-au format în lup
tele din această perioadă. Este un 
bilanț bun, care demonstrează juste
țea unei politici și înțelegerea mari
lor idealuri inspiratoare ale luptei 
comuniștilor". Autorul declarației 
menționează că acesta este un rezul
tat pozitiv pentru cauza democrației 
și a unității muncitorilor și a forțe
lor democratice italiene, care au [gă
sit in partidul comunist, și vor găsi 

vși în viitor, o garanție a afirmării 
lor. „în vederea Congresului ai XIII- 
Iea al P.C.I. — a spus în încheiere 
Pecchioii — este necesar să imprimăm 
un nou avînt inițiativelor de masă, 
să dezvoltăm și mai mult unitatea 
rîndurilor noastre, pentru întărirea 
partidului".

Congresul Uniunii Socialiste Sudaneze

AUTOMOBILISM

pe anul 1971
Cei mai buni automo- 

biliști români ai anului 
1971 — stabiliți, ca atare, 
de A.C.R., în cadrul tra
diționalelor anchete spor
tive de sfirșit de an — 
sint, în ordine, urmă
torii : Eugen Ionescu- 
Cristea (București), Aurel

Clasamentul 
al A. C. R.

Puiu (Brașov), Gh. Mo- 
rase (Pitești), Șt. lanco- 
vici (București). Z. To- 
may (Cluj), L. Borbely 
(Cluj), I. Girjoabă (Pi
tești), D. Novac (Bucu
rești), Florin Popescu 
(București), P. Vezeanu 
(București).

Primele meciuri ale anului fotbalistic
• R. D. Germană (etapa a 13-a) : 

F. C. Magdeburg—Lokomotiv Leipzig 
2—1 ; F. C. Hansa Rostock—Dynamo 
Berlin 0—0 ; Sachsenring Zwickau- 
Dynamo Dresda> 3—0 ; Vorwărts 
Stralsund—F. C. Karl Marx Stadt 
1—3 ; Stahl Riesa—F. C. Carl Zeiss 
Jena 1—1 ; Wismut Aue-Vorwarts 
Frankfurt pe Oder 0—0.

în clasament conduc echipele F. C. 
Magdeburg și F. C. Carl Zeiss Jena 
cu cite 18 puncte, urmate de Dyna
mo Dresda, Chemie Halle și Vor- 
wărte Frankfurt pe Oder — toate cu 
cite 15 puncte etc.

• Portugalia (etapa a 14-a) : Be-
lenenses—Atletico 3—1 ; Leixoes— 
Barreirense 2—0 ; Academica Coim
bra— Boavista 3—1 ; Guimaraes- 
Union Tomar 2—0 ; Benfica-Sporting 
S—0 ; Farense—Tirsense 2—0 ; F. C. 
Porto—Beira Mar 1—0 ; C.U.F.—
Setubal 2—2. Clasament: 1 Benfica

Lisabona — 26 puncte ; 2 Setubal — 
22 puncte ; 3. Sporting Lisabona — 
20 puncte etc.

• Olanda (etapa a 19-a) : F. C. 
den Haag-Ajax Amsterdam l-<-2 ; 
P.S.V. Eindhoven — Feyenoord Rot
terdam 2—0 ; D.W.S. Amsterdam — 
G.O. Ahead Deventer 1—1 ; N.E.C. 
Nijmegen — M.V.V. Maastricht 0—0 ; 
N.A.C. Breda — F.C. Utrecht 1—2 ; 
F.C. Groningen —Telstar 1—1 ; Ex
celsior Rotterdam — Volendam 1—0 ; 
Sparta Rotterdam — F. C. Den Bosch 
0—0 ; Twente Enschede — Vitesse 
0—0

Pe primul loc în clasament se află 
în continuare formația Ajax Amster
dam (35 p), dar care are acum 4 
puncte avans față de a doua clasată, 
Feyenoord Rotterdam.

• Grecia (etapa a 14-a) : Ethnikos 
— Fostir 4—3 ; Veria — Panahaiki 
1—2 ; Heraklis — Apollon 1—0 ;

P.A.O.K. — Egaleo 1—2 ; Trikala — 
Olympiakos Volos 1—1 ; A.E.K. — 
Kavalla 1—9 ; Olympiakos Cipru — 
Olympiakos Pireu 0—1. Meciui din
tre echipele Panathinaikos și Panio- 
nios a fost aminat.

în clasament conduc Olympiakos 
Pireu și Heraklis cu cite 35 puncte, 
urmate de A.E.K. — 33 puncte. Echi
pa Panathinaikos ocupă locul 5 eu 
31 puncte, din 12 jocuri disputate.

• Spania (etapa a 15-a) : Gijon — 
Atletico Madrid 1—2 ; Las Palmas — 
Betis 2—0 ; Espanol Barcelona — 
Celta Vigo 1—0 ; Real Sociedad — 
Sabadell 2—0 ; Malaga — Atletico 
Bilbao 1—0 ; Burgos — C.F. Barce
lona 2—3 ; Sevilla — Granada 2—1 ; 
Real Madrid — Coruna 1—0 ; Cor
doba — Valencia 0—4.

Clasament : 1. Real Madrid — 22 
puncte ; 2. Valencia — 21 puncte ; 
3. Atletioo Madrid — 19 puncte etc.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
27 DE MUTĂRI ...PENTRU O RE

MIZA ! — în runda a 5-a a turneu
lui internațional de șah de la Has
tings, marele maestru sovietic Viktor 
Korcinoi a cîștigat în 38 de mutări 
la englezul Botterill. Hartston (An
glia) a obținut o surprinzătoare vic
torie în fața marelui maestru argen- 
tinean Miguel Najdorf. Reprezentan
tul României la acest turneu, Victor 
Ciociltea, a remizat in 27 de mutări 
cu Karpov, rezultat consemnat și în 
partidele Mecking—Unzicker, Keene 
—Kuraj ița și Pfleger—Andersson. In 
clasament conduce Karpov (U.R.S.S.) 
cu 4 puncte. Victor Ciociltea ocupă 
locul 10 cu 1,5 puncte.
TURNEUL INTERNATIONAL 

MASCULIN DE HANDBAL DE LA 
BERLIN a luat sfirșit cu victoria se
lecționatei Berlinului, care în finală 
a învins cu scorul de 15—13 (8—6)
echipa orașului Leipzig. Selecționata 
orașului Goteborg a ocupat locul 
trei, urmată de Kattowice și o re
prezentativă a orașului București. în 
ultimele două jocuri ale competiției, 
handbaliștii noștri au pierdut cu 
10—14 (în fața formației Berlinului) 
și cu 11—12 (in fața echipei Katto
wice).

ÎN SFERTURILE DE FINALA 
ALE „CUPEI CAMPIONILOR EU
ROPENI" LA HANDBAL, Ia Bra
tislava s-a disputat returul meciu
lui dintre echipele Tatran Preșov și 
H. C. Copenhaga. Handbaliștii ceho
slovaci au obținut victoria cu scorul 
de 24—13 (10—3) și s-au calificat
pentru semifinalele competiției.

PRIMUL RECORD MONDIAL ÎN 
NOUL AN. — La Inzell a luat sfirșit 
concursul internațional de patinaj 
viteză, la startul căruia au fost pre- 
zenți sportivi de valoare din. mai 
multe țări europene, tn cele două 
zile de concurs au fost înregistrate 
performanțe remarcabile, printre 
care și un nou record mondial in 
proba masculină de 500 m (38”30/100). 
stabilit de vest-germanul Erhard Kel
ler.

MARE SURPRIZA în competiția 
internațională de tenis pentru echi

pe de juniori de Ia Miami Beach : e- 
chipa Italiei, marea favorită a con
cursului, a pierdut cu 1—2 în fața 
formației S.U.A. Barazzuti l-a învins 
cu 4—6, 6—4, 6—4 pe Whitlinger, iar 
Dupre a egalat scorul dispunînd cu 
7—9, 6—3, 8—6 de Gasparini. tn
proba de dublu, decisivă pentru cali
ficarea in finală, cuplul american 
Whitlinger—Dupre a dispus cu 6—2, 
6—2 de perechea Barazzuti—Gaspa
rini. în finală, echipa S.U.A. intîl- 
nește echipa Spaniei.

BOUTTIER ȘI OVION... LA EGA
LITATE. — Ca urmare a unui ple
biscit inițiat de ziarul parizian 
„L’Equipe", titlul de cel mai bun 
sportiv al Franței în anul 1971 a re
venit boxerului Jean Claude Bout
tier, campion al Europei la categoria 
mijlocie, și ciclistului Regis Ovion, 
campion al lumii la amatori, care au 
totalizat același număr de puncte. Pe S 
locurile 3—4 s-au clasat la egalitate S 
Villain (atletism) și Cevert (automo
bilism).

ECHIPELE DE BASCHET ALE 
SENEGALULUI ȘI REPUBLICII 
ARABE EGIPT s-au calificat pentru 
turneul final al Jocurilor olim
pice de vară de Ia Munchen în 
urma ocupării primelor două locuri 
la cea de-a 6-a ediție a Campionatu
lui masculin de baschet al Africii, 
în finală, senegalezii i-au întrecut cu 
scorul de 61—54 (33—29) pe egipteni. 
Este pentru a doua oară cînd echipa 
Senegalului termină învingătoare în 
această importantă competiție.

REVISTA FRANCEZA DE SPE- | 
CIALITATE „FRANCE-FOOTBALL" H 
a stabilit clasamentul celor mai | 
bune echipe reprezentative de fotbal a 
pe anul 1971. Locurile 1—2, la egalita
te, au fost acordate echipelor Angliei 
și U.R.S.S. în continuare, clasamentul 
se prezintă astfel : 3. R. F. a Ger
maniei ; 4. Ungaria ; 5—6. Belgia și 
România : 7—8. Italia și Iugoslavia ; 

9—10. R. D. Germană și Cehoslova
cia ; 11. Bulgaria ; 12. Spania ; 13—14. 
Austria și Franța ; 15. Olanda ; 16.
Suedia ; 17—13. Portugalia. Elveția ; i 
19. Polonia ; 20. Irlanda de Nord etc. |

KHARTUM 3 (Agerpres). — La 2 
ianuarie, președintele Sudanului, 
Gaafar El Numeiry, a deschis la 
Khartum lucrările Congresului Uniu
nii Socialiste Sudaneze. în discursul 
inaugural, președintele Numeiry a 
arătat că Sudanul a intrat în faza 
construirii unei societăți democratice 
și a subliniat, in legătură cu aceasta, 
ca premisă a asigurării unei atmos
fere de reală independență și. de ade
vărată libertate pentru popor, nece
sitatea eliminării presiunilor econo
mice exercitate de cercurile imperia
liste. Șeful statului sudanez a evocat, 
de asemenea, alte probleme de ordin 
intern, economice și sociale, și s-a

referit la o serie de aspecte ale] si
tuației internaționale actuale, precum 
și la probleme interesind continen
tul african.

La Congresul Uniunii Socialiste Su
daneze participă .aproximativ 900 de 
delegați, reprezentînd muncitori/ ță
rani, militari, intelectuali și oarpeni 
de afaceri, precum și delegații dintr-o 
serie de țări. Din România, la con
gres participă o delegație a Frontu
lui Unității Socialiste, formată | din 
tovarășii Mihai Drăgănescu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, și Ște
fan Andrei, membru supleant al C.C. 
al P.C.R. .r

j

i

J-.
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a Bîrmamel

în Birmania, străve
che țară asiatică, tre
cutul, bogat in vesti
gii de o mare va
loare artistică, se îm
pletește permanent cu 
prezentul înnoitor; 
deseori, pe ogoare, 
învecinați, acționează 
plugul traditional, tras 
de bivol, și trac
torul ; alături de tem
ple budiste răsar co
șurile noilor fabrici 
șt uzine. Peste tot so 
simt eforturile pentru 
lichidarea moștenirii 
coloniale, eforturi pe 
care poporul birman 
le-a depus in toți cei 
24 de ani care au tre
cut de la dobindirea 
independenței patriei 
sale, la 4 ianuarie 1948

Ele s- au îndreptat 
spre afirmarea drep
tului suveran de folo
sire, in interesul pro
priu, a bogățiilor na
ționale — petrol, căr
bune, metale nefe
roase, metale și pietre 
prețioase, păduri, în
tinse terenuri agricole. 
Au fost înfăptuite un 
șir de reforme cu ca
racter progresist : na
ționalizarea băncilor, 
a unor companii și

întreprinderi de bază, 
a comerțului exte
rior și, în mare
parte, a celui interior, 
trecerea sub controlul 
statului a 85 la sută 
din industria extracti
vă și a 60 la sută din 
cea prelucrătoare. Dez
voltarea acestor indus
trii, mecanizarea și 
cooperații izarea agri- 
culturii^ stimularea 
dezvoltării învățămin- 
tului, a asistenței me
dicale și a. con
strucțiilor social-cultu
rale constituie princi
palele direcții ale 
preocupărilor autorită
ților. tn ultimii ani. 
producția petrolieră a 
sporit de peste o dată 
și jumătate, au fost 
construite 17 fabrici si 
uzine, 
află in 
strucție. 
dispune 
aproape 
toare, a .
complexul de irigații 
Cemoltau, s-au des
chis noi șantiere da 
hidroameliorații.

In domeniul relațtl- 
lor externe. Uniunea 
Birmană promovează o 
politică de coexistență

iar alte 15 se 
curs de con- 

Agricultura 
in prezent de 
7000 de trac- 
fost inaugurat

pașnici, de colaborare 
cu toate statele, indi
ferent de sistemul lor 
social șl politic.

Intre România șt 
Birmania s-au stabilit 
raporturi de prietenie 
ți colaborare in conti
nuă ascendentă. Po
porul român, care, 
după cum se știe, se 
situează in mod sta
tornic pe pozițiile so
lidarității și sprijinu
lui fa(ă de lupta pen
tru dezvoltare de sine 
stătătoare a tinerelor 
state din Asia> Africa, 
America Latină, ur
mărește cu sentimen
te de simpatie efortu
rile depuse de poporul 
Birmaniei pentru edi
ficarea unei vieți mai 
bune, pentru consoli
darea independentei 
economice și politice.

Cu prilejul sărbăto
rii naționale a ttniunii 
Birmane. poporul ro
mân transmite po
porului acestei țări 
urări de noi succese 
in înfăptuirea aspira
țiilor sale de progres, 
pace și prosperitate.

G. B
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viața internațională
DE ANUL NOU

guvernului Unității Populare

In mesa-

un număr tot mai mare 
nifestă - interes pentru 
securității și cooperării

româno-algeriene

Crearea unei SANTIAGO DE CHILE

Irlanda de nord. Miting de masâ la Belfasr convocat de Asociația pentru 
drep>urile civile, la care participants au protestat împotriva practicii depor
tărilor folosite de autoritâtile engleze fafâ de membrii sus-numitei asociații

PARIS 3 (Agerpres). — Președin
tele Georges Pompidou a apreciat, 
în mesajul rostit cu prilejul Anului 
Nou, că în 1971 Franța a jucat un 
„rol vizibil și util în viața interna
țională". El a evocat, în acest sens, 
contactele pe care le-a avut anul 
trecut cu numeroase personalități 
politice străine. Relevînd că guver
nul său nu s-a îndepărtat de la linia 
politică stabilită de generalul Char- 
le de Gaulle, Pompidou a declarat 
că „Franța rămîne o țară indepen
dentă, pașnică”.

El a cerut poporului francez să 
continue eforturile în direcția dez
voltării economice, în scopul men
ținerii sub control a tendințelor in
flaționiste și a creșterii șomajului.

OSLO 3 (Agerpres). — Norvegia 
este gata să joace un rol activ, po
zitiv, în direcția convocării confe
rinței pentru securitate și coope
rare în Europa — a declarat primul 
ministru norvegian, Trygve Bratteli, 
într-un; discurs televizat, pronunțat 
cu prilejul Anului Nou. Premierul 
norvegian a relevat că, în prezent, 

de state ma- 
problemele 

europene.

societăți 
petroliere

Un apel al Ministerului ORIENTUL

Sănătății Publice APROPIAT
al R. D. Vietnam

HANOI 3 (Agerpres). — Ministe
rul Sănătății Publice al R. D. Viet
nam — informează agenția V.N.A. — 
a lansat un apel tuturor oamenilor 
de bună credință din lume, tuturor 
organizațiilor sanitare naționale și 
internaționale, tuturor lucrătorilor 
din sectorul medicinei, invitîndu-i să 
întreprindă măsuri concrete pentru 
ari forța pe imperialiștii americani 
să înceteze imediat folosirea aviației 
pentru atacarea teritoriului R.D. 
Vietnam. Medicii și oamenii de ști
ință progresiști din Statele Unite 
sînt invitați să intensifice sprijinul 
acordat luptei poporului vietnamez 
și să ceară guvernului lor retragerea 
tuturor trupelor agresoare ale S.U.A. 
din Vietnam, Laos și Cambodgia și 
să înceteze războiul de agresiune, 
pentru a lăsa popoarele din această 
regiune să-și hotărască singure soar
ta, în condiții de pace.

In apel se arată că, în perioada 
5 august 1964 — 31 octombrie 1968, 
avioanele americane aii bombardat 
peste 600 de instituții sanitare, prin
tre care institute de cercetare, poli- 

labora- 
medicină, 
materiale 

i ră
nind un mare număr de bolnavi, 
medici și infirmieri. In zilele de 
26—29, decembrie 1971, se subliniază 
în apelul Ministerului Sănătății Pu
blice, avioanele S.U.A. au atacat 
spitalul provincial Thanh Hoa și spi
talul din Dong Hoi, capitala provin
ciei Quang Binh, distruse în 1968 și 
apoi reconstruite. Un număr de bol
navi, medici, studenți în medicină 
și lucrători ai spitalelor au 
uciși ori răniți. Se menționează, 
asemenea, că bombele folosite 
cursul recentelor atacuri conțin, 
Joc de bile, mici săgeți de 
foarte greu de extras din corpul ră- 
niților.

Ministerul Sănătății Publice al R.D. 
Vietnam mulțumește țărilor socia
liste, țărilor prietene, omenirii pro
gresiste, corpului medical și științi
fic din lume pentru sprijinul căl
duros acordat Vietnamului.

REUNIUNEA CONSILIULUI 
SUPERIOR AL FORȚELOR 

ARMATE EGIPTENE

CAIRO 3 (Agerpres). — După cum 
anunță ziarul „Al Gumhuria", reluat 
de agenția France Presse, președin
tele Republicii Arabe Egipt, Anwar 
Sadat, a prezidat, duminică, la Cairo 
o reuniune a Consiliului Superior al 
forțelor armate. Presa egipteană re
levă că reuniunea se încadrează in 
eforturile de a defini strategia unei 
acțiuni egiptene într-o etapă viitoare.

XIENG QUANG 3 (Agerpres). — 
în mesajul de Anul Nou adresat po
porului laoțian de președintele Comi
tetului Central al Frontului Patriotic 
Laoțian, prințul Sufanuvong, se arată 
că în anul 1971. forțele armate și po
porul laoțian au obținut victorii glo
rioase. Au fost dejucate planurile și 
operațiunile militare întreprinse de 
intervenționiștii americani și acoliții 
lor pe Șoseaua nr. 9. în zona Platou
lui Bolovens și în Valea Ulcioarelor. 
Victoriile obținute de armata și po
porul laoțian au o excepțională im
portanță strategică, ele contribuind la 
cauza comună a luptei 
indochineze.

Prințul Sufanuvong a chemat pe 
luptătorii laoțieni să-și întărească 
capacitatea de luptă, să apere cu. fer
mitate zonele eliberate și să obțină 
victoria deplină asupra agresorilor.

ROMA 3 (Agerpres). ____
jul adresat italienilor, cu prilejul nou
lui an 1972, președintele Italiei, Gio
vanni Leone, a subliniat, între altele, 
necesitatea ca pe plan intern să se 
poată , depăși actualele momente difi
cile în vederea creării acelui com
plex de condiții susceptibile să con
tribuie Ia rezolvarea celor mai ur
gente probleme. EI a menționat, 
printre aceste probleme, șomajul și 

, necesitatea unei retribuiri juste a oa
menilor muncii.

ALGER 3 — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite : 
între societatea română de stat 
„Geomin" și Societatea na
țională algeriană de hidrocar
buri „Sonat-rach" a fost semnat, 
la Alger, un protocol privind 
crearea societății mixte „Al- 
cirhe", specializată in execu
tarea de lucrări in domeniul 
petrolier

Pe de altă parte, in cadrul a- 
cordurilor economice dintre 
România și Algeria, in capitala 
algeriană a fost semnat un con
tract intre întreprinderea română 
„Petrolexport" și „Sonatrach" 
in baza căruia Algeria va livra 
României 500 000 tone țiței.

popoarelor

I

YASSER ARAFAT LA
ALGER 3 (Agerpres). — 

tele Comitetului Central al 
ției pentru Eliberarea

ALGER
Președin- 
Organiza- 
Palestinei, 

Yasser Arafat, a sosit la Alger pen
tru a avea întrevederi cu oficiali
tăți algeriene. Vor fi examinate pro
bleme legate de situația din mișcarea 
palestineană de rezistență, evoluția 
raporturilor dintre administrația ior
daniană și rezistența palestineană, 
precum și situația din Orientul Apro
piat.

QUITO 3 (Agerpres). — Comitetul 
Central al Partidului Comunist din 
Ecuador a adresat poporului un me
saj cu ocazia Anului Nou. în care își 
reafirmă hotărîrea de a intensifica 
lupta pentru eliberarea socială și na
țională a Ecuadorului, pentru edifi
carea unei societăți fără exploatare. 
Mesajul cheamă oamenii muncii și 
toate forțele patriotice ecuadoriene 
să-și unească eforturile în lupta pen
tru constituirea unui guvern demo
cratic, popular și patriotic, în măsură 
să elibereze poporul ecuadorian de 
sub jugul imperialist, să democrati
zeze viața în țară, să înfăptuiască re
forma . agrară, să contribuie Ia pro
gresul economic și social al poporu
lui.

BONN 3 (Agerpres). — In tradi
ționala sa alocuțiune de Anul. Nou, 
difuzată la posturile de radio și tele
viziune, cancelarul R. F. a Germaniei, 
Willy Brandt, a dat asigurări popu
lației veșt-germane, că „în anul 1972 
nu va fi recesiune, iar locurile de 
muncă în ansamblu nu vor fi pericli
tate", transmite agenția D.P.A. Can
celarul federal a recunoscut că, din 
punct de vedere economic, lucrurile 
nu au mers în anul care a trecut atît 
de bine cum sperase el cu 12 luni în 
urmă. El presupusese că se va nor
maliza mai repede conjunctura nefa
vorabilă. și că va interveni o calmare 
a prețurilor. Totuși, faptul că pro
blemelor proprii Ii s-a adăugat criza 
sistemului monetar occidental a de
terminat în continuare creșterea pre
țurilor. subliniază agenția vest-ger- 
mană. După părerea cancelarului fe
deral. activitatea coaliției guverna
mentale de la Bonn ,.nu indică, to
tuși, un bilanț nefavorabil".

Evocînd acordul semnat recent în
tre cele două state germane, Brandt 
și-a exprimat speranța că în noul an 
se vor înregistra „progrese în direcția 
unor relații reglementate contractual 
cu R. D. Germană". Cancelarul și-a 
exprimat, totodată, convingerea că 
tratatele semnate Ia Moscova și Var
șovia vor intra în vigoare în prima 
jumătate a noului an.

SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager
pres). — Partidul democrat-creștin și 
Partidul național de extremă dreaptă, 
care alcătuiesc opoziția și dețin ma
joritatea parlamentară în Congresul 
chilian, au impus adoptarea, in cea 
de-a cincea lectură, a bugetului pe 
anul 1972, în care cheltuielile din 
proiectul prezentat de guvern au fost 
reduse cu 306 milioane dolari, anun
ță agenția Prensa Latina.

In semn de protest față de poziția 
partidelor democrat-creștin și na
țional, care afectează majoritatea 
programelor de dezvoltare ale guver
nului prevăzute pe anul 1972, la San
tiago de Chile a avut loc un mare 
miting la care muncitorii și funcțio
narii de la numeroase întreprinderi 
și instituții și-au reafirmat sprijinul 
pentru guvernul Unității Populare și 
au cerut Congresului să revină asu
pra hotărîrii privind bugetul pe anul 
în curs.

„Dreapta încearcă să împiedice gu
vernul să-și realizeze programul său

In domeniul economiei, reducind din 
buget o mare parte din sumele pre
văzute pentru dezvoltarea diferitelor 
ramuri industriale și a agriculturii, 
sau pentru diferitele servicii necesare 
populației", a declarat ministrul de 
finanțe, Americo Zorilla. El a subli
niat că. în aceste condiții, guvernul 
chilian va face uz de dreptul său con
stituțional de veto și va cere Congre
sului restabilirea integrală a credite
lor suprimate.

★
Președintele Salvador Allende a 

semnat legea prin care se acordă per
sonalitate juridică Centralei Unice a 
Muncitorilor din Chile (C.U.T.) și tu
turor sindicatelor, federațiilor și con
federațiilor afiliate la C.U.T. Prin 
această măsură, se transpune în prac
tică acordul intervenit între condu
cerea C.U.T. și guvern la 8 decem
brie 1971, care stabilește participarea 
muncitorilor la gestiunea întreprin
derilor.

BUDAPESTA

continuă demonstrațiile 
se acordă lui Pak Cijan

de protest împotriva 
Hi puteri excepționale

La Saul (Coreea de sud) 
adoptării legii prin care i

BUDAPESTA 3 (Agerpres). - 
Giancarlo Pajetta, membru al Birou
lui Politic și al Direcțiunii P. C. Ita
lian, a făcut, între 27 decembrie și 
3 ianuarie, o vizită de prietenie în 
R. P. Ungară, la invitația C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar. In timpul vizitei, informează 
agenția M.T.I., el a purtat convor
biri cu primul secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Jănos Kâdâr, referitoare la 
relațiile dintre cele două partide, 
precum și la unele probleme actuale 
ale mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. A luat parte Zoltan 
Komocsin, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.M.S.U.

clinici, spitale, maternități, 
toare, farmacii, școli de 
provocînd mari daune ___
serviciilor sanitare, ucigînd ori IN legătură cu evoluția relațiilor.A
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DINTRE INDIA SI PAKISTAN
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agențiile de presă transmit:
fost 

de 
în 
în 

oțel

CUVÎNTAREA 
PREȘEDINTELUI BHUTTO

DECLARAȚIA 
PREMIERULUI INDIRA 

GANDHI

VIETNAMUL DE SUD

SAIGON 3 (Agerpres). — Forțele 
patriotice din Vietnamul de sud au 
lansat ieri un atac cu rachete asu
pra marii baze de la Da Nang a for
țelor S.U.A. Potrivit informațiilor 
difuzate de comandamentul ameri
can de la Saigon și reluate de agen
țiile internaționale, trei avioane, pre
cum și diferite instalații ale bazei 
au fost avariate.

RAWALPINDI 3 (Agerpres). — Po
trivit postului de radio Pakistan, 
reluat de agenția Associated Press, 
președintele Zulfikar Aii Bhutto a 
declarat într-o cuvîntare că ar dori 
să înceapă imediat un dialog cu 
India „dacă ea se împacă cu ideea 
existenței Pakistanului ca stat inde
pendent. Pakistanul nu vrea nici o 
parte a Indiei, dar nici nu va per
mite acesteia să ocupe vreo parte a 
teritoriului pakistanez", a declarat Aii 
Bhutto.

Pakistanul dorește să trăiască în 
armonie cu vecinii săi, printre care 
se numără India, China și Uniu
nea Sovietică, a afirmat șeful sta
tului pakistanez.

Pe de altă parte, președintele Pa
kistanului a cerut celor 22 de familii 
cele mai bogate să renunțe, în fa
voarea țării, la devizele externe pe 
care le posedă, contra unor despăgu
biri. El a avertizat, totodată, că, în 
caz contrar, averile le vor fi con
fiscate și vor suferi rigorile legii.

DELHI 3 (Agerpres). — Primul mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi, a 
anunțat, la 2 ianuarie, în fața mai 
multor sute de mii de persoane, că 
obiectivul guvernului său este de a 
menține populația Indiei într-o stare 
de mobilizare permanentă în cursul 
următorilor trei ani. relatează agen
ția France Presse. Această mobilizare 
se va referi atît la politica 
cit și la politica externă, a 
premierul indian.

Pentru a treia oară de la 
ostilităților dintre India și Pakistan. 
Indira Gandhi a subliniat că „este 
greu de spus dacă războiul s-a 
terminat. După părerea noastră, a 
spus premierul indian, situația re
clamă multă vigilență și forțele 
noastre armate, ca și poporul nostru, 
trebuie să rămînă unite și gata să 
facă față oricărei eventualități".

Potrivit agenției France Presse, 
Indira Gandhi a declarat într-o con
ferință de presă că ia în considerație 
convorbiri bilaterale cu Pakistanul, 

' o dată ce „lucrurile se vor fi calmat" 
în urma ultimului conflict armat.

interriă, 
adăugat

sfîrșitul

Ceremonia depunerii ju- 
rămîntului de către noul 
președinte al Republicii Li
beria wilIiam Tolbert, a avut loc 
luni, la Monrovia. în mesajul rostit 
cu acest prilej, președintele Liberiei 
a subliniat necesitatea mobilizării 
tuturor eforturilor în vederea pro
gresului țării și s-a pronunțat pen
tru promovarea colaborării între sta
tele africane.. La festivitate participă 
delegațiile a aproximativ 50 de state. 
La invitația guvernului liberian, am
basadorul României în Guineea, Ne- 
culai Ioan Vahcea. a sosit la Mon
rovia pentru, a participa, ca repre
zentant al guvernului român, la ce
remoniile prilejuite de instalarea 
noului președinte și la festivitățile 
de aniversare a formării statului li
berian.

Lî Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat, Ci Pîn-fei, mi
nistrul ad-interim al afacerilor exter
ne, și Van Sin-tin, adjunct al șefu
lui Statului Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, au avut o 
întrevedere cu delegația guvernamen
tală din Burundi, condusă de Arte- 
mon Simbananiye, ministrul afaceri
lor externe, al cooperării și planifi
cării, care se află într-o vizită la 
Pekin. Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire cordială, prietenească — 

-informează, agenția China. Nouă.

Tribunalul municipal din
Djakarta 1-3 condamnat Închi
soare pe viață pe Rewang, activist de 
seamă al Partidului Comunist din 
Indonezia — informează agenția 
T.A.S.S. Presa indoneziană, citată de

XIENG QUANG 3 (Agerpres). - 
Profitînd
Vietnam, ... r__ .....
aviația S.U.A. a efectuat, în ultimele 
zile ale lunii decembrie, raiduri ma
sive asupra Laosului de nord, infor
mează agenția United Press Interna
tional, citind surse ale Comandamen
tului american din Laos. Zeci de avi
oane, inclusiv bombardiere „B-52", 
au lansat asupra Laosului. în 11 va
luri succesive, 990 tone de bombe, 
precizează agenția americană.

de încetarea focului în 
cu prilejul Anului Nou,

CAMBODGIA 3 (Agerpres). — 
Potrivit agenției khmere de in
formații, în cursul anului tre
cut, forțele patriotice din Cam- 
bodgia au scos din luptă aproa
pe 80 000 de militari inamici, 
între care 28 000 de membri ai 
forțelor saîgoneze, care au pă
truns în țară, precum și 100 de 
militari americani.

în același timp, patrioțîl au 
doborît ori au distrus la sol a- 
proape 600 de avioane și elicop
tere. au scufundat peste 200 de 
ambarcațiuni militare, au dis
trus și avariat 800 de tancuri și 
vehicule blindate. 300 de piese 
de artilerie și au aruncat în aer 
150 de depozite de muniții și 
combustibil.

Alegerile parlamentare
din Finlanda

HELSINKI (Agerpres). — Alege
rile parlamentare din Finlanda, înce
pute duminică dimineața, au conti
nuat în cursul zilei de ieri. Cei 3.1 
milioane de alegători au fost che
mați să desemneze deputății în par
lamentul unicameral finlandez (E- 
duskunta). în circumscripțiile elec
torale din cele 15 districte s-au pre
zentat 1 295 de candidați aparținînd 
unui număr de nouă partide. Repre
zentanții Partidului Comunist Fin
landez candidează pe lista comună 
cu cei ai Uniunii Democrate a Po
porului Finlandez. Un număr impor
tant de candidați prezintă și Parti
dul Social-Democrat și partidul de 
centru.

la 
de 
de 
nu

cum se știe, actualele a- 
parlamentare au fost anun- 
începutul lunii noiembrie 

președintele Urho Kekkonen, 
la cele desfășurate ante- 
trecuseră decît 17 luni Din 
unor neînțelegeri interve- 

partide ale

După 
legeri 
țațe 
1971 
deși 
rior
cauza 
nite între principalele 
coaliției guvernamentale, condusă de 
Ahti Karjalainen, în special în pri
vința politicii agrare, șeful statului 
a hotărît să limiteze mandatul aces
tui cabinet, să dizolve Parlamentul 
și să organizeze noi alegeri parla
mentare.

Grup de militari portughezi aflat în captivitatea 
Guineea — Bissau
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Implicații ale reevaluării

yenului japonez
Realinierea ratelor 

de schimb dintre prin
cipalele monede capi
taliste, potrivit recen
tului acord monetar 
de la Washington, este 
acum un fapt împlinit. 
Pentru cercurile fi
nanciare și de afaceri 
nipone, noua ordine 
monetară a produs un 
adevărat șoc, întrucît 
moneda japoneză, ye
nul, a suferit o reeva
luare excesivă (de 
16,88 la sută) față de 
dolar. Exprimînd sur
prinderea. industriași
lor niponi față de a- 
cest procent ridicat, 
Takao Nagata, pre
ședintele firmei „Hi
tachi Shipbuilding and 
Engendering Co", a- 
precia că „hotărîrea 
de reevaluare a yenu
lui exprimă lipsa unei 
politici independente a 
guvernului japonez. 
Reevaluarea, sublinia 
el, este o capitulare 
totală în fața Statelor 
Unite. Chiar și indus
tria navală japoneză, 
deosebit de competiti
vă, cum este ea în 
prezent, va putea cu 
greu să suporte exce
sul supraevaluării".

Ziarul „Japan Times" 
a publicat un grafic 
din care reiese că 
exporturile industrii
lor de aluminiu, ma
șini electrice și tex
tile sintetice se vor 
desfășura, de acum 
înainte, in pierdere. 
Vor fi totodată afec-

tate întreprinderile de 
îngrășăminte chimice, 
coloranți, autocamioa
ne, calculatoare elec
tronice, radiouri, tex
tile de bumbac, con
serve, laminate. Nu 
va fi diminuată capa
citatea de acțiune pe 
piața internațională 
doar în ce privește 
sectoarele industriei de 
autovehicule, rulmenți,

CORESPONDENTA 
DIN TOKIO

aparate de
Intrucit 
firmelor 
orientat

ceasuri, 
fotografiat, 
majoritatea 
nipone și-au 
producția spre export, 
există pericolul unor 
serioase deplasări de 
capitaluri intre sec
toarele industriale, cu 
efecte dintre cele mai 
defavorabile pentru e- 
conomia în ansamblu.

Aceasta, cu atît mai 
mult cu cit modifica
rea ratei de schimb a 
yenului a intervenit 
într-un moment cind 
economia țării se află 
în pierdere de ritm. 
Cel mai important 
ziar economic „NIHON 
KEIZAI" avertiza, in 

.acest sens, cercurile de 
"afaceri că situația con
junct urală este mult 
mai serioasă decît cele 
precedente și cerea să 
se ia măsuri urgente 
de stimulare a inves-

tițiilor. Ca răspuns la 
solicitările și presiuni
le deopotrivă ale pă
turilor largi și ale 
cercurilor economice, 
primul ministru Eisa- 
ku Sato a anunțat, in 
cadrul unei conferințe 
de presă, că guvernul 
va elabora o nouă po
litică, prin care să se 
dea întîietate soluțio
nării problemelor so
ciale interne și ridică
rii competitivității in
dustriei japoneze. In 
același timp, Banca 
Japoniei a comunicat 
reducerea ratei de 
scont cu 0,50 la sută, 
în scopul stimulării 
creditelor.

O deosebită îngrijo
rare provoacă in ria
dul oamenilor muncii 
efectele transferurilor 
de capital despre care 
aminteam mai sus, 
restringerea producției 
sau chiar falimentul 
unor întreprinderi mici 
și mijlocii fiind 
natură să — 
considerabil 
șomerilor, 
ponă consideră că re
lațiile dintre sindicate 
și patroni se vor în
răutăți. De aceea, cen
tralele sindicale își e- 
laborează o tactică a- 
decvată noilor condi
ții, de pe acum con- 
turindu-se, pentru pri
măvara viitoare, o as
cuțire a confruntări
lor de clasă.

l de 
mărească 
numărul 

Presa ni-
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aceeași agenție, a anunțat că Re
wang a fost acuzat „de încercarea 
de înlăturare a guvernului legal" și 
„de creare a detașamentelor de par
tizani in Jawa centrală pentru du
cerea luptei armate împotriva guver
nului". Răspunzînd la acuzațiile for
mulate împotriva sa, Rewang a de
clarat, în fața tribunalului, că „scopUl 
acțiunii din toamna anului 1965 a 
grupului de ofițeri progresiști l-a 
constituit apărarea țării de pericolul 
pe care îl prezentau cercurile reac
ționare".

agenția M.E.N. Ministrul egiptean al 
irigațiilor, precizează agenția, a luat 
această hotărîre ca răspuns la solici
tarea Siriei de a se întări cooperarea 
tehnică și economică dintre statele 
membre ale Confederației Republici
lor Arabe.

Guvernul Birmaniei a 
preluat controlul asupra a 80 
de întreprinderi industriale, anunță 
agenția birmaneză de informații.

Un avion de recunoaș- 
tCie de tipul „SR-71" al forțelor 
aeriene ale S.U.A. staționate în Oki
nawa a pătruns în spațiul aerian al 
R. P. D Coreene în ziua de 2 _____
rie, în scopuri de spionaj și pen
tru a comite' acte ostile, ’ ' 
ză agenția A.C.T.C. Poporul 
arată agenția, urmărește cu atenția 
cuvenită aceste provocări ale S.U.A., 
de ale căror consecințe guvernele a- 

... merican și japonez trebuie să fie con- 
^tiente. \

2 ianua-
relatea- 
coreean,

Sultanul Qabus al Oma
nului a anuntat, într-un mesaj di
fuzat de postul național de radio, 
că acceptă demisia 
primul ministru, Saleh 
pe motive i 
cizează că 
nistru vor 
sultanului, 
schimbările

de sănătate, 
funcțiunile 
fi preluate 
urmînd să 

! necesare în

prezentată de 
Ren Taimur, 
Mesajul pre- 
primului mi- 
de cabinetul 
fie efectuate 
guvern.

Convorbiri sudanezo - 
OtiOpiOHO. Khartum au început 
convorbirile oficiale dintre președin
tele Sudanului. Gaafar El Numeiry. și 
împăratul Etiopiei. Haile Selassie 1, 
aflat -într-o vizită oficială în Sudan. 
Șefii celor două state examinează 
diverse aspecte ale evoluției relații
lor bilaterale, modalitățile și căile 
de diversificare a acestora, probleme 
ale activității Organizației Unității 
Africane, precum și implicațiile re
centului acord intervenit între Marea 
Britani e și regimul de Ia Salisbury 
în problema rhodesiană.

Experți și ingineri egip
teni ln d°men>ul irigațiilor vor 
participa la construirea barajului de 
pe rîul Eufrat, din Siria, anunță

ROMA 3 — Corespondentul Ager
pres transmite : Luni după-amiază 
s-au desfășurat la Roma funeraliile 
senatorului Mauro Scoccimarro, mem
bru al Direcțiunii Partidului Comu
nist Italian. Au participat mii de per
soane — personalități ale lumii po
litice și culturale, oameni ai muncii, 
tineri reprezentanți ai partidelor de
mocratice. La sicriul cu corpul neinsu- 
fleții. al lui Mauro Scoccimarro, la 
sediul C.C. al P.C.I., au. fost depuse 
coroane de flori din partea președin
telui Republicii, a președinților Se-
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Noul cablu submarin de 
telecomunicații care leasă 
Egiptul de țările Europei, via Roma, 
a fost inaugurat de primul ministru 
al Republicii Arabe Egipt, Mahmoud 
Făwzi. Cu acest prilej a fost efec
tuată și prima convorbire telefonică 
între Mahmoud Fawzi și primul mi
nistru itaiian, Emilio Colombo. Cablul, 
în lungime 
Alexandria 
italiene de 
tanzzaro.

de 1 700 km, pornește din 
și este conectat rețelei 
telecomunicații la Ca-

Lista supraviețuitorilor 
operațiilor de transplantare 
a inimii s-a mai redus duminică 
o dată cu încetarea din viață a lui7 
Herbert Juster, în vîrstă de 49 de ani. 
Acesta primise, în urmă cu opt luni, 
în cadrul unei intervenții executate 
la Centrul medical al Universității 
Stanford, din California, inima unui 
tînăr care decedase într-un accident 
de automobil.

Costul vieții a crescut 
în Spania, în anul 19711 p°- 
trivit unor date oficiale apărute în 
ziarul „Ya“, cu 8,42 la sută. „Scă
derea puterii de cumpărare a ma
selor largi — scrie ziarul — este una 
dintre cele mai importante probleme 
ale țării".

Cea mai mare spargere 
din istoria recentă a orașu
lui New York 3 fost comisă 
duminică noaptea de o bandă de cinci 
gangsteri. Din seifurile celebrului 
hotel .,Pierre" s-au furat 1.8 milioa
ne dolari în numerar și bijuterii,

natului și Camerei aeputaților, a C.C. 
al P.C.I. si comisiei centrale de con
trol. a P.C. Spaniol și C.C. al P.C. 
din Grecia (interior) și a altor orga
nizații antifasciste și democratice.

De la sediul C.C. al P.C.I., corte
giul funebru cu zeci și zeci de stea
guri roșii s-a îndreptat spre ..Piazza 
della cohsolazione", unde Giorgio 
Amendola, membru al Direcțiunii 
P.C.I.. a adus un ultim omagiu celui 
dispăiut. Mauro Scoccimarro a fost 
înhumat la cimitirul Verano. lingă 
mormintul lui Palmiro Togliatti.
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