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RESURSE VALUTARE
blocate in meandrele

LEGEA CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE COMERȚ EXTERIOR, DE 
COOPERARE ECONOMICA ȘI TEHNICO-ȘTIINȚIFICA A REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA : Art. 8 (paragraful 2) — Ciclul de producție se con
sideră încheiat o dată cu valorificarea 
.valorii acesteia.

Intre măsurile inițiate în ultimii 
ani de conducerea de partid și de 
stat pentru perfecționarea întregii 
activități economice, o deosebită a- 
tenție s-a acordat celor privind îm
bunătățirea activității de comerț ex
terior. In acest sens, un efect deose
bit de pozitiv l-a avut faptul că 
accentul s-a pus pe răspunderea 
directă ce revine întreprinderilor și 
centralelor industriale producătoare, 
întreprinderilor de 
în 
produselor 
piața 
dorim 
ferim 
blul 
economice 
s-au făcut 
marcate din des
fășurarea activi
tății de 
în noua 
organizatorică, 
totalitatea 
blemelor noi care 
au apărut și Ia 
măsura în 
acestea au 
soluționate, 
tăm însă unele aspecte privind rela
țiile financiare dintre unitățile pro
ducătoare și cele exportatoare, în 
vederea înlăturării neajunsurilor 
care mal persistă în acest domeniu.

Descentralizarea activității de co
merț exterior a determinat, printre 
altele, trecerea unui număr insem- • 
nat de operațiuni financiare în com
petența întreprinderilor producătoare, 
a creat noi relații pe linie de credit 
și decontări, atît între unitățile pro
ducătoare și întreprinderile de co
merț exterior, cît- și intre acestea și 
bănci. Ca atare, în prezent, circuitul 
documentelor necesare întocmirii for
melor de încasare a valutei pentru 
mărfurile exportate 'parcurge, în ge
neral, trei verigi : producător, între
prinderea de comerț exterior, bancă. 
Important este ca " ' —’-ț!-
a documentelor privind mărfurile 
exportate să decurgă cit mai rapid, 
pentru ca ele să fie remise cores
pondenților bancari din străinătate 
intr-un termen cit mai scurt de Ia 
livrarea mărfurilor, creîndu-se astfel 
posibilitatea încasării la termen, cit 
mai operativ a sumelor în valută de 
la beneficiarii străini, formîndu-se 
deci la timp resursele prevăzute în 
balanța de plăți externe.

Ce se constată în practică ? Multe 
din întreprinderile producătoare tri
mit de regulă documentele necesare 
facturării produselor expediate în 
termenul legal — fapt ce permite 
unităților de comerț exterior să în
tocmească și să înainteze operativ 
formele de plată unităților bancare, 
(și pot fi amintite, în acest sens, 
Uzina de tractoare și Uzina de au
tocamioane din Brașov, Grupul de 
uzine „23 August" din Capitală, 
uzina „Electroputere" din Craiova și 
multe altele). Altele, însă, nu pro
cedează în acest fel. De pildă, un 
sondaj efectuat de organele bancare 
la mai multe unități economice aflate 
in subordinea a șase ministere a 
arătat că în 32 la sută din cazurile 
verificate s-au prelungit, uneori ne- 
permis de mult, operațiile de întoc
mire a documentelor de decontare, 
ceea ce, în unele împrejurări, a de-

terminat anumite întîrzieri în înca
sarea valutei. Și în nici una din si
tuațiile în care s-au încălcat dispo
zițiile normative nu a putut fi vorba 
de existența unor factori obiectivi 
care să îi împiedicat serviciile func
ționale ale unităților respective să-și 
facă datoria. Astfel, la întreprinde
rea „Flacăra" din Ploiești in numai 
4 cazuri, din 41, remiterea documen
telor s-a făcut la termen. îndeosebi, 
în unități ce aparțin Ministerului

documentelor,circuitului
preocupat de adoptarea unor măsuri 
organizatorice interne care să opti
mizeze circulația actelor privitoare la 
mărfurile expediate la export, ori 
nu au sancționat cu promptitudine 
pe acei funcționari care nu și-au 
îndeplinit atribuțiile, și au tergiver
sat trimiterea documentelor de plată. 
Cu alte cuvinte, au lăsat uneori lu
crurile să se desfășoare de la sine.

Dacă mai este necesar un argu
ment în favoarea acestor aprecieri, 
se poate arăta că majoritatea între
prinderilor producătoare investigate 
nu au organizată o evidență clară 
din care să rezulte data livrării măr
furilor, a primirii
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Președintele Consiliului de Stat,
f

Nicolae Ceaușescu, a primit
scrisorile de acreditare a noului

ambasador al Regatului Unit
al Marii Britanii

Luni, 31 Ianuarie a.c., președinte
le Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Derick 
Rosslyn Ashe, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate

■ ■

de ambasador 
nipotențiar al 
Marii Britanii
(Cuvîntările 
a V-a).

extraordinar șî ple- 
Regatului 
în țara
rostite

Unit al 
noastră.

In pag.

pe ambasadorul Republicii Populare Congo
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit, luni după-amiază, în vi
zită protocolară de prezentare, ’ pe 
ambasadorul extraordinar și ple-

nipotențiar al Republicii Popular» 
Congo, Jean-Baptiste Lounda.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, a 
participat Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 

(Agerpres)
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,, DOCU
MENTELE FINANCIARE LE ADUCE... MELCUL © 
CE NEGUSTOR ESTE CEL CARE LIVREAZĂ MARFA, 
DAR NU-I ÎNCASEAZĂ PROMPT CONTRAVALOAREA ? 
© RESPECTAREA DISCIPLINEI FINANCIARE NU ESTE 

FACULTATIVĂ

Industriei Lemnului (combinatele 
de exploatare și industrializare a 
lemnului din Bacău, Bistrița,_ Caran
sebeș. Cluj, Focșani) și Ministerului 
Industriei Miniere, Petrolului și Geo
logiei (Combinatul cărbunelui Ora
dea și Combinatul minier Suceava) 
se constată diferențe importante în
tre data livrării mărfurilor la export 
de către subunitățile care își au se
diul în altă localitate decît combi
natul sau centrala industrială și data 
primirii documentelor de la subuni
tăți în vederea expedierii acestora 
către întreprinderile de comerț ex
terior.

Au existat oare piedici de na
tură obiectivă ? Nicidecum ! Ana
lizele efectuate relevă cu claritate că 
nu este -vorba de altceva decît de o 
inadmisibilă ușurință față de finali
zarea financiar-contabilă a unui act 
economic de mare importanță cum 
este livrarea unor mărfuri la export. 
Unitățile respective nu au acționat 
în mod eficient pentru accelerarea

documentelor ne
cesare intocmirii 
facturilor pro for
ma, a remiterii a- 
cestora către în
treprinderile de 
comerț exterior, 
a prezentării la 
Banca Națională 
și la Banca Ro
mână de Comerț 
Exterior ; ca ata
re, ele nu pot se
siza • eventualele 
întirzieri și nu 
sînt în țnăsură să 
intervină în con
secință pentru ac
celerarea circula

ției documentației de plată pe 
verigile următoare. Cine altcineva 
decit întreprinderile producătoare în
seși și centralele industriale de re
sort trebuie să pună o dată ordine în 
sistemul informațional și de evi
dență, întrucît lor le revine întreaga 
răspundere pentru desfășurarea acti
vității financiare ?

Se pare insă că, în alte situații, nu 
numai întreprinderile producătoare 
sint singurele răspunzătoare ; unele 
întîrzieri se explică prin modul de
fectuos in care își desfășoară activi
tatea anumite organizații de tran
sport și, in special, unele unități ale 
căilor ferate. întreprinderea minieră 
Hunedoara, de pildă, primește docu
mentele de transport cu o întî'rziere 
de circa 6 zile, deoarece stația C.F.R. 
Hunedoara, neavînd cîntar pod bas-

Comeliu CÂRLAN

An de an, termocentrala de la 
Luduș lernut a cunoscut o con
tinuă dezvoltare și modernizare. 
Elementele de automatizare și 
mecanizare ale instalațiilor, 
calculatorul electronic, buna 
organizare a muncii, au făcut 
să se ridice substanțial preci
zia în funcționare, randamen
tul întregii activități productive. 
In fotografie : sala din care 
sînt dirijați milioanele de ki

lowați ai termocentralei

Foto : S. Cristian

Maria Zidarii

eroina de la

Păulești

(Continuare în pag. a V-a)
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UNIVERSITAR 
ferment al gîndirii 
științifice proprii

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONGRESULUI ȚĂRĂNIMII COOPERATISTE

CONGRESUL 
UNIUNII 

NAȚIONALE A 
COOPERATIVELOR 

AGRICOLE

ASEMENEA VÎRFURI?
Tribuna experienței lucrătorilor din agricultură

(pagina a lll-a)

Dezvoltarea și perfecțio
narea serviciilor pentru 
populație sînt probleme 
care preocupă atît organe
le, întreprinderile și insti- 

. tuțiile de specialitate, cit 
și pe beneficiarul lor cu
rent — cetățeanul. Potrivit 
indicațiilor date de partid, 
organizarea acestei cate
gorii de servicii cade în 
directa răspundere a coo
perației, a consiliilor popu
lare și a unor 
Practic, 
tive 
manent 
tinderea și îmbunătățirea 
activității acestui sector. In 
intenția de a aduce insă în 
discuție publică realizările 
și perspectivele, greutățile 
din acest domeniu, ne-am 
adresat, pentru început, to
varășului llie Alexe, pre
ședintele UCECOM.

— V-am ruga să ne 
prezentați in citeva 
date statistice bilanțul 

■ anului 1971, primul din 
actualul cincinal.

circa 2 miliarde lei, trico
taje în valoare de 200 mi
lioane lei, aproape 4,5 mi
lioane perechi incălțămin- . 
te, însemnate cantități de 
bunuri de larg consum din 
lemn, metal etc. S-a dez-

obiective de producție și 
servire intrate în funcțiune 
în cursul anului trecut : 
complexele din Bacău (car
tierul Lucăcești-Nord), O- 
radea (zona vest), Sadu, 
Buftea, Huși, spălătoriile-

— Reținînd rezulta
tele bune pe care 
le-ați evidențiat, vă 
rugăm să vă referiți și 
la faptul că uneia din
tre prevederile de bază 
ale actualului plan

la faptul că prin pre
vederea respectivă se 
avea în-vedere o recu
perare mai grabnică a 
actualelor rămineri in 
urmă din sectorul res
pectiv.

Schimb de păreri pe tema:
ministere, 

forurile respec- 
au avut și au per- 

în atenție ex-

— Menținînd un ritm ri
dicat de dezvoltare, coope
rația meșteșugărească a 
reușit în 1971 să îndepli
nească toți indicatorii de 
plan, realizînd și o depă
șire a volumului de pro- 
ducție-marfă și prestări 
servicii de peste 810 mili
oane lei. Acest bilanț, ro
dul eforturilor depuse de 
cei aproape 250 000 de coo
peratori, constituie o garan
ție că sarcinile ce ne revin 
în actualul cincinal vor fi De 
deplin îndeplinite. în 1971. 
cooperația meșteșugărească 
a livrat organizațiilor co
merciale confecții valorind

SERVICIILE
PENTRU POPULA TIE
© Cooperația promite realizarea unul program vast de dezvol
tare a serviciilor ® Fiecare punct al programului este însâ con
diționat de sprijinul organelor locale ® Ar fi de mare folos pen
tru clarificarea problemelor litigioase să aflăm și părerea unor 

consilii populare județene și orășenești

Pentru început, o convorbire cu tovarășul llie ALEXE,
președintele UCEdOM

voltat producția de export, 
realizîndu-se 6 creștere 
față de anul precedent de 
aproape 70 la sută. La în
deplinirea și depășirea pla
nului o importantă contri
buție au adus-o cele 56 de

curățătoriile de la Curtea de 
Argeș, Ploiești, Sighet, 
Focșani, Rm. Vîlcea, sta
țiile auto-service de la 
Constanța, Mangalia. Ma
maia. Iași, Satu-Mare. Rm. 
Vîlcea etc.

cincinal nu i s-a acor
dat atenția cuvenită : 
dezvoltarea cu priori
tate a sectorului de 
prestări-servicii pen
tru populație. Punind 
întrebarea, ne gîndim

— Fără a trece cu vede
rea lipsurile și deficiențele 
ce se mai manifestă în ac
tivitatea de servire a popu
lației, situație față de care 
conducerea UCECOM este 
pe deplin conștientă, con
sider că depășirea 
măsură mai mare a 
torului planificat la 
ducția marfă" față 
privind „servirea 
lației" nu constituie 
tere de lă 1 
planului. Nu cred 
fi fost rațional, 
ce am îndeplinit 
planul de producție să fi 
refuzat cererile suplimen
tare ale beneficiarilor în 
scopul de a menține un 
echilibru perfect între de
pășirile de plan la valoarea 
producției și cele 
rea prestațiilor 
populație.

întrucît baza 
materială reprezintă 
element hotărîtor în 
voltarea activității de pres
tări servicii. UCECOM 
continua și în acest an 
extindă : vom pune 
funcțiune incă 86 de 
obiective de producție 
de servire, din rîndul 
rora amintesc : 30 de com
plexe de servire în tot atî- 
tea localități urbane (Reși-

într-o 
indica- 

„pro- 
de cel 
popu- 

__  o aba- 
prevede'rile 

că ar 
ca după 

integral

la valoa- 
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tehnico- 
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Mihai IONESCU
(Continuare in pag. a Il-a)

Poziția pe care școala superioară o 
ocupă astăzi în viața societății noas
tre socialiste impune in actualitate 
un moment esențial al contactului 
dintre cadrele didactice și studenți : 
cursul universitar. Și pe bună drep
tate. Pentru că, într-o perioadă cînd 
instruirea face tot mai mult uz de 
tehnicitate, cînd principiile ciberne
tice se difuzează și în acest domeniu, . 
cînd ordinatoarele devin auxiliare de 
necontestat ale profesorului — în
tr-o egală măsură — este legitimă 
reevaluarea posibilităților și a con
dițiilor pe care le implică expune
rea cursurilor.

Mai întii o constatare de ansam
blu ritmul neobișnuit de accelerat 
de pînă acum al progresului cunoș
tințelor științifi
ce și al transpu
nerii lor în acti
vitatea productivă 
nu s-a răsfrînt 
în suficientă mă
sură asupra în- 
vățămîntului. De
calajul crescind 
dintre volumul 
informațiilor și 
inevitabil limitat _ ____ _____
impresia că pentru însușirea a- 
cestora cursul devine tot mai puțin 
eficient și, în perspectivă, poate 
chiar inutil. Atracția față de cele 
mai perfecționate mijloace audio-vi- 
zuale, justificată realmente prin în
lesnirile pe care aplicarea acestora 
(încă departe de a fi satisfăcătoare) 
le-a adus, dezvoltarea naturală a spi
ritului experimental care a transpus 
instruirea in laboratoare, au făcut să 
apară unora „demodată" sala de curs, 
cu profesor, cu planșe etc. E adevă
rat că asemenea opinii care cuprin
deau o concesie față de performan
țele tehnicii moderne au rămas izo
late. Și, drept urmare, cursului uni
versitar i s-a acordat de către toți 
profesorii pătrunși de răspunderea 
sarcinii lor importanța cuvenită, cu 
preocupare pentru adaptarea în con
ținut și in formă la noile condiții. 
Cu atît mai mult cu cit conceptul 
actual al procesului instructiv edu
cațional ca unitate organică, așa cum 
este formulat in tezele elaborate de 
conducerea partidului, adaugă o nouă 
latură acestei modalități prin care se 
realizează invățămintul.

Cum putem moderniza cursurile 
universitare ? Asemenea întrebări, 
frecvent formulate, au de fapt căi 
sigure de realizare. Problema diso
cierii dintre numărul de ore disponi
bile pentru fiecare din specialitățile 
care în mod inevitabil s-au înmulțit 
— pină Ia limite care au depășit 
uneori punctul eficienței maximale — 
și conținutul disciplinelor respec
tive nu poate ti rezolvată decît 
printr-o operație bine deliberată <Țc 
selectare. Reținerea in tematica 
expunerilor a unui număr limitat de 
probleme majore, dirijarea către se- 
minarii și' lucrări practice a aspec
telor concrete sau de metodică, 
integrarea cronologică și conceptuală 
a diferitelor discipline sint — prin
tre altele — căi ce și-au dovedit în 
acest sens utilitatea. Renunțarea la 
descriptivism, la istorismul doct și la 
enciclopedism ar putea da profesoru
lui, dacă ele ar fi urmărite pretutin
deni cu consecvență (ceea ce. s-o 
spunem deschis, nu se întîmplă în
totdeauna), posibilitatea să contureze 
puncte de reper cardinale, indispen- 

I sabile unei bune orientări.

Dar mai există un aspect corelativ 
care nu trebuie să scape din aten-*' 
ție. Acceptind limitele informării pe 
care o transmitem și accelerata sa 
perisabilitate, strădaniile s-ar cuveni 
dirijate către alt obiectiv decît cel al 
reproducerii instantaneului : perfec
ționarea capacității de gîndire și 
crearea deprinderii de studiu per
manent, subînțelegind, în acest con
text, însușirea activă a cunoștințelor, 
bazată pe o judecată critică și nu 
pe memorare pasivă. Din acest mo
tiv cele mai reușite cursuri univer
sitare renunță la postulările de ma
gistru și aduc în loc demonstrația 
științifică convingătoare. A furniza 
argumente care să susțină prindpa- 

“* care le facem sau
care să 
de fiecare 
poziția pe 
ne situăm, 
seamnă a da 
dentului posibili
tatea ca în viitor 
să cîntărească el 
însuși cele pe 
care le va studia.

un sistem de gin
ește în prezent cu 

preda, 
! în-

explice 
dată 
care 

în- 
stu-

De aceea, a crea 
dire științifică c . 
mult mai important decît a i 
statice, cunoștințele acumulate 
tr-un domeniu sau altul — predare 
inevitabil incompletă, limitată, ra- 
pid_ depășită. Drumul de la în
vățătură la creația originală va 
deveni cu atît mai scurt, cu 
se vor dezvolta resorturile ____
lectuale ale înțelegerii, ale recep- 
ționării critice, ale sesizării con
tradicției sau nonvalorii, ale for
mulării de ipoteze. Drept urmare, 
cursurile universitare devin incom
patibile astăzi cu expunerea obiecti- 
vistă a unui serial de „teorii" pietri
ficate în unilateralitate și dogmă. 
Ele fac referință la faptele bine ve
rificate. iar atunci cînd se ivesc lacune

cit 
inte-

Prof. dr. Ocîavîan FODOR 
membru corespondent 
al Academiei .
Republicii Socialiste România, 
rectorul Institutului de medicină 
și farmacie din Cluj

Ieri, intr-un emoționant cadru 
sărbătoresc, cooperatorii de la 
C.A.P. „Drumul lui Lenin" din 
Păulești (Satu-Mare) s-au întru
nit in adunarea generală unde 
au ascultat darea de seamă a- 
nuală asupra activității consiliu
lui de conducere ; apoi — cum 
și firesc era — au dezbătut cu 
gospodărească 
zuință planul 
1972.

Trecind la 
consiliu de conducere, reprezen
tanții celor 950 de familii de 
membri cooperatori au ținut să 
consfințească — în prezența pri- 
miilUri.-secretiir. -al-poțpitetului jți.-; 
„dețean de partid și a altor oas
peți — un. act ieșit din comun : 
păuleștenii i-au atribuit tova
rășei MARIA ZIDARU, Erou al 
Muncii Socialiste, comunistei 
căreia i-au încredințat dintru în
ceputuri destinele cooperativei, 
titlul, fără precedent in analele 
muncii țăranilor cooperatori, de 
președinte de onoare.

v t Pentru noul președinte, pen
tru consiliul de conducere, Ma
ria Zidaru va fi un sfetnic pre
țuit, un om al cărui glas va fi 
întotdeauna ascultat. Pentru că 
Maria Zidaru 
și o viață, i 
rei traiectorie 
mersul istoriei de luptă 
cătușare a poporului, 
proape de anul eliberării, Ma
ria, fata unor plugari oprimați, 
este nevoită să-și ciștige exis
tența ca servitoare la moșierea- 
sa din părțile locului. La scurt 
timp după eliberare, Maria, ală
turi de soțul ei, descoperă sen
sul unei noi existențe o dată cu 
intrarea în rîndul luptătorilor 
pentru cauza Partidului Comu
nist Român. In 1949, Maria Zi
daru, la nici 29 de ani, este 
aleasă de păuleșteni președintă 
a uneia dintre primele coope
rative agricole din țară. Au ur
mat ani de muncă înflăcărată 
pentru înflorirea avuției ob
ștești, pentru triumful a- 
griculturii socialiste. Coopera
tivei agricole din Păulești 
i se atribuie Ordinul Muncii 
clasa I, iar președintei aces
teia, în 1959, titlul de Erou al 
Muncii Socialiste. Din 1952, fără 
întrerupere, tovarășa Maria este 
„ambasadoarea" ținuturilor săt
mărene in cel mai înalt for al 
țării. Marea Adunare Națională, 

în această zi cu totul deose
bită, rogu-vă să-mi dați voie, 
scumpă și generoasă muncitoa
re de onoare a gliei, să vă sărut 
miinile înnobilate de asprimea|! 
trudei intru fericirea și viitorul 
prosper al satului, al nostru, al 
tuturor.

Octav GRUMEZA

și matură chib- 
de producție pe

alegerea noului

este o 
O viață 

este

istorie 
a că- 
însușt 

și des-
Pină a-

Păulești, 31 ianuarie.

(Continuare în pag. a IV-a)

PRIMELE HIDROCENTRALE PE OLT
Pe baza proiecte

lor elaborate de In
stitutul de studii și 
proiectări hidroener
getice (I.S.P.H.), între
prinderea de construc
ții hidroenergetice — 
București a trecut Ia 
amenajarea primelor 
trei hidrocentrale, din 
cele 31 care vor fi in
stalate pe rîul Olt.

La Centrala hidro
electrică din zona ora
șului Hm. Vîlcea, de 
46 MW, prima care va 
intra în funcțiune în 
actualul cincinal, lu-

crările de construcții 
sint avansate. Atît in 
cadrul centralei, cit și 
al barajului deversor, 
se efectuează operații
le de betonare, urmind 
ca încă în acest tri
mestru să fie începute 
și lucrările de montaj. 
La Govora, unde a fost 
proiectată o altă cen
trală, se desfășoară 
ample lucrări de ex- 
cavații, care au în ve
dere dislocarea a peste 
60 000 mc de pămînt. 
Lucrări de construcții 
se desfășoară și pe

șantieru! centralei e- 
lectrice de la Dăești.

Aceste trei unități 
vor furniza economiei 
naționale circa 376 mi
lioane KWh energie e- 
lectrică pe an. O can
titate de energie cu 
mult mai mare se va 
obține atunci cînd con
strucția tuturor obiec
tivelor hidroenergetice 
de pe Olt, obiective cu 
un potențial total in
stalat de 1 000 MW, va 
ti încheiată.

(Agerpres)
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DIVERS A FI GOSPODARUL
Respect pentru

apa de băut!

Vasele
au revenit 
la chei

DE FRUNTE AL OBȘTEI
I .

S-a întimplat în portul Oltenița, 
într-una din nopțile trecute, pe 
Dunăre au început să vină mari 
sloiuri de gheață. Deși implan
tate adînc pe fundul apei, cîteva 
ancore ale vaselor aflate la chei 
au fost smulse și trei șle
puri, . împreună cu remorche
rul „Gheorghe Doja“, ău început 
să alunece în aval. De îndată ce 
au pornit însă pe firul, apoi, ele 
au fost observate de uri grănicer 
aflat în misiune de pază în in
cinta portului. Din moment în 
moment vasele se puteau ciocni 
între ele' sau se puteau tampo
na cu nava de pasageri. „Mehe- 
dințiV In .aceasta situație — ne 
relatează It. major Vasile Mareș 
— grănicerul s-a urcat pe unul 
din șlepurile ramase la chei și 
a dat. alarma. Echipajele vase
lor în derivă au intrat, imediat 
în acțiune, evitînd un accident 
care s-ar fi soldat cu mari pa
gube. După ce pericolul a fost 
înlăturat, căpitanul portului. 
Petre Bor nas,. împreună cu echi
pajele navelor respective, s-au 
grăbit să-l felicite cu căldură pe. 
grănicer. Era fruntașul. Nicolae. 
Virdol.

...Sfîrșit de august, În
ceput de. septembrie 1944, 
într-un sat de pe plaiurile 
Moldovei. Trei, oameni se 
întorc acasă. Anii grei de 
temniță i-au încărunțit 
înainte de vreme, le-au 
brăzdat fețele. Și, totuși, 
privesc încrezători înain
te. Privesc cu optimism 
viitorul căruia îi închi
naseră întreaga lor viață 
de. comuniști, în viitorul 

devină

repercusiuni în viața sa
tului : se, constituie pri
ma organizație de partid, 

aici doar cinci 
pe atunci, ne 
Maria Petro- 
secretară de 

aat. Sarcina 
înainte de

de fruntaș

Epilog la 
o vînzare 
direct 
din depozit

Cu câtva timp în urmă, Tudor 
Pavel, calculator la I.C.R.A. Re
șița, i-a cerut tui loan Lo- 
vaszi, șef de raion la depozitul 
de. produse alimentare, să-i 
facă rost de 240 kilograme de 
făină, promisă de el unui man
datar din județul Mehedinți. 
Fără prea multă tîrpuială cei 
doi. au ajuns la înțelegere faa- 
turînd făina prin magazinul ali
mentar nr. 120. Responsabilul 
acestuia însă, Stefan Szabo, nu 
s-a arătat deloc dispus să ac
cepte o asemenea tranzacție 
ilegală. Dar T.P. nu s-a lăsat. 
A apelat la Ioan Vzonidela ma
gazinul wt 0, care a semnat de 
primirea. mărfii și, în locul ei, 
a încasat banii. Ce s-a intîmplăț 
mai departe era de așteptat. 
Judecați pentru îțicălcafea . de- • 
crețului nr. 3*7 din noiembrie 
1971 referitor la interzicerea 
desfacerii produselor direct din 
depozite, cei t.r^i au fost con
damnați dună cum urmează : 
Lovasii — 18 .luîii,,.TudOr — 12 
țtțn'i și Uzonf — 8 Iutii [închi
soare.^

„Bomboane" 
fatale

de. comuniști, în 
care începea să 
prezent.

— Ce năzuințe 
ce vă gîndeați să faceți 
dv„ comuniștii din satul 
Vlădiceni, în primele zile 
de după Eliberare ?

— Cînd ne-ani întors 
acasă, ne spune tov. A- 
glaia Leon-Niță, membră 
de partid cu stagiu din 
ilegalitate, am găsit sa
tul distrus, oamenii apă
sați de nevoi. Sarcina 
noastră era să le ridicăm 
moralul, să-i facem să 
uite amarul trecutului, să 
privească cu încredere 
ziua de miine.

Mătușa Aglaia, cum îi 
spun oamenii de aici a- 
cesteî femei trecută de 
60 de ani, pare că se uită 
undeva, departe, în zare. 
Vorbește molcom, cînt.ă- 
tor,. în acel 
moldovenesc.

— Vedeți, 
timp, m-am 

aceea din

aveați,

dulce grai

în ultimul 
gîndit mult 

’44. 
săptă- 

cînd secretarul 
Ia

Tntr-una din zilele trecute, 
E.M. din Ploiești, Bd. Republi
cii nr. 73. a lăsat în oasă 
poțelul său — Antoniu 
în vîrstă de doi ani și 
tate — și a

jumă
tate — și a alergat la vecini, 
unde fusese chemată la telefon, 
în grabă și din neatenție ea 
și-a uitat pe' masă pastilele de 
napoton. în lipsa ei, copilul a 
ajuns la pastile și le-a înghițit, 
crezînd că sînt bomboane. Cînd 
s-a înapoiat, bunica a constatat 
lipsa medicamentelor și starea 
gravă în care se afla nepoțelul. 
Deși transportat de urgență la 
spital, acesta n-a mai putut fi 
salvat.

fi

Igienă 
financiară 
la „Igiena"

să urmărească ' modul 
fotografii angajați ai

Vrînd 
tn care ________ „ . .
cooperativei „Igiena" din Brăi
la înregistrează in evidențele 
unității sumele primite din toată 
țara pentru comenzi de foto
grafii și tablouri, organele de 
resort au luat „în obiectiv" 
plățile efectuate de clienți prin 
oficiile poștale. Rezultatul ? Un 
număr de' 11 fotografi obținu
seră, pentru comenzile execu
tate. suma totală de 307 000 lei. 
Pe aceeași perioadă, în scriptele 
cooperativei ei declaraseră insă 
doar... 119 000 lei. Diferența de 
188 000 lei rămăsese în buzu
narele . lor. Așa, stînd . lucrurile, 
acum, se developează întregul 
film al afacerii, fji. o dată cu a- 
ceasta, se vor declanșa și 
secințele de rigoare.

Dintr-o 
„mică" 
neglijență

De eurind, pe linia _ 1 
care leagă stația călători 
șov de stația Bartolomeu, 
prodtis un 'accident în 
căruia circulația trenurilor

la vara
Sînt doar cîteva 
mîni de 
general al partidului, 
prima conferință pe țară a 
secretarilor și primarilor, 
a vorbit despre sarcinile 
ce revin comuniștilor în 
satul socialist de azi, sar
cini,le noastre, ale celor 
care am făcut acest sat so
cialist. De la vorbă am tre
cut la fapte. Acum. în
treaga noastră organiza
ție de partid muncește 
pentru înfăptuirea pro
gramului înfățișat de to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
Și, iată, ne așteaptă un 
alt eveniment. : congresul 
U.N.C.A.P Are să pună 
în fața noastră noi răs
punderi. Vrem ca în în- 
tîmpinarea congresului să 
răspundem chemării la 
întrecere a cooperatorilor 
din Pechea — 
așa Re cuvine 
diritotdeauna, 
au fost mereu 
Sarcina l<5r __ ,__ _
este să fie totdeauna îri 
acțiune.' ca să înl'ăptu- - 
„ia.scă neabătut' politică•. 
partidului. Sarcinile noas
tre de astăzi sînt mult 
mai complexe. Pentru că, 
odinioară,' în vara lui ’44, 
și mai apoi, lucrurile erau 
mai. simole în munca po
litică. Nu eră greu sa 
vorbești oamenilor că 
n-avem pămînt din cau
za moșierilor, că ne,stri
vesc lipsurile și mizeria. 
Azi comunistul trebuie să 
fie în măsură să explice 
că noi. țăranii, sîntem 
răspunzători de progresul 
agriculturii țării. Că pen- 
t>-u asta e nevoie de gin- 
dire. de știință, de 
eă, de foarte mare
pere.

...Și din nou un . 
din acel fierbinte 1944, 
din istoria nu prea înde
părtată a satului.

...Comuniștii ___
pede animatorii 
nim recunoscut! ai 
ții satului. Un 
succes : mobilizarea 
tregului sat la strînee- 
rea recoltelor. „Toți 
pentru toți" este deviza 
sub imboldul căreia, fără 
nici o retribuție materia
lă, satul iese să strîng’ă 
recoltele.

1945. în 
loc un 
seamă, ce

Galați. Și 
pentru . că, 
comuniștii 
în acțiune.
principală ■■

con-

ferată 
Bra- 

, s-a 
urma 

_____ _ ___ ’ Pe 
acest tronson a fost întreruptă 
timp de mai multe ore. Au
torii lui — Andrei Georgescu, 
Constantin Boroș, Alexandru 
Christel, angajați ai depoului 
C.F.R. Brașov. Punînd în miș
care un tren-macara ei nu au 
fixat cum trebuie brațul de ca
lare al acesteia. După pornirea 
trenului, brațul s-a rotit în voie, 
rupind în dreapta și în stingă 
mâi mulți stîlpi . care susțineau 
linia electrică. Acest fapt a avut 
drept rezultat nu numai pertur
barea circulației ci și pagube 
materiale care, bineînțeles, vor 
ti suportate de cei trei vinoVați. 
Pentru că d>ntr-o asa-zisă 
„mică" neglijență se putea a- 
junge la o catastrofă.

Rubricd redactatfi de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînteii"

— Eram 
comuniști 
spune Iov. 
viei, întîia 
partid din 
noastră era, 
toate, să milităm pentru 
dreptate. Trebuia să de
mascam exploatarea, ne
dreptatea de orice fel, pe 
dușmanii 
foloseam 
din sat, 
rile Ia 
geam chiar 
care ieșeau de la 
și le vorbeam. .......... 
răspîndeam manifeste. în

poporului, 
de ;

de 
horă, 

Și

Ne 
adunările 

întîlni- 
strîn- 

oamenii 
biserică 
Noaptea

vintul acesta de fruntaș 
trebuie înțeles în întreaga 
lui cuprindere. Comunis
tul trebuie să fie fruntaș 
in toate ramurile de acti
vitate : în producție, în 
munca obștească, în gos
podărirea comunei, in res
pectarea disciplinei — să 
constituie din toate punc
tele de vedere un exem
plu înaintat jn viața sa
tului. într-un cuvînt,. fie
care comunist să fie gos
podar de frunte al satu
lui !

Și, într-adevăr, aici, la* 
Tomești, în primele rîn- 
duri ale fruntașilor re
coltelor bogate sînt co
muniștii. Nu există sec-

s-au petrecut în mintea, 
în sufletele oamenilor.

— Astăzi, ne spune A- 
lecu Oloieru, ajutor de 
șef de fermă, țăranul co
munist nu poate rămine 
Ia nivelul simplului agri
cultor de altă dată. El tre
buie să aibă un larg ori
zont politic, o pregătire 
economică temeinică, să 
privească cu ochi de gos
podar treburile obștei, să-l 
intereseze ceea ce se pe
trece in jurul lui. Țara 
noastră socialistă 
nevoie de oameni 
gătiți și avem toate 
dițiile să 
tenit. ,De 
pregăti

ei, 
de

ob-

VIATA DE PARTID
TA/'î' ............. .......................... ' ' ■ •.

t.i

are 
pre- 
con- 

învățăm necon- 
aceea, a te 

temeinic din

• ODINIOARĂ, MUNCA POLITICA ERA
MULT MAI SIMPLĂ... • AGITATORUL SA
FIE PUȚIN Șl INGINER, Șl ECONOMIST •
ESENȚIAL RĂMÎNE EXEMPLUL PERSONAL

casele noastre s-au hotă
rî! marile probleme ale 
timpului : împărțirea pă- 
mîntului, alegerea noului 
primar, a deputaților, sta
bilirea noilor rînduieli în 
sat. Cei cinci comuniști 
au fost atunci tot atîția 
agitatori, devotați trup și 
suflet partidului. Așa 
ne-ain apropiat de oa
meni, i-am făcut tovarăși 
de drum.- Așa am format 
o familie mare, 
care a înfrînt 
în sat.

...Și familia 
nîtă a crescut 
cuprinzînd treptat tot sa
tul. Convinși, de aceeași 
comuniști care s-au aflat 
tot timpul în fruntea ac
țiunilor pentru transfer-, 
marea socialistă a agri
culturii, țăranii de aici se 
unesc treptat in coopera
tive. agricole de produc
ție, care, contopindu-se, 
devin; în 1962, cooperați-' 
va agricolă de producție

.• din /Tomesți..
1972. -Comuna în care 

după Eliberare prima or
ganizație dintr-un sat cu
prindea cinci membri de 
partid, a crescut, de-a 
lungul anilor ; azi numără 
peste 300 de membri ai 
partidului'.

— în tot acest timp, ne 
spune tovarășul Constan
tin Captalan. secretarul 
comitetului de partid, 
primarul comunei .To
mești, sarcinile comuniști
lor au evoluat, au sporit, 
ca să zic așa, în lărgime 
și în adîncime. Priviți azi 
agenda de lucru a unei or
ganizații de bază. Trebuie 
să luptăm pentru creșterea 
eficienței economice a lu
crărilor agricole, reduce
rea Ia minimum a chel
tuielilor financiare și de 
producție și realizarea, în 
același timp, a unui per
manent spor de produse. 
Pe bună dreptate arăta 
secretarul 
partidului Ia 
secretarilor 
comunale de 
președinților 
populare comunale 
in etapa actuală, 
nistul trebuie să se si
tueze în primele rînduri 
ale luptei pentru belșugul 
agriculturii noastre, să fie 
fruntaș în producție. Cu-

unită, 
reacțiunea

aceasta u- 
an de an,

complexului de porcine față de ace
lași for județean — direcția generală 
de agricultură, silvicultură și gospo
dărirea apelor — nu trebuie să de
vină, în nici un caz, motiv de nea- 
pllcare cu strictețe a prevederilor 
legii.

Municipiul Tg. Mureș, care reclamă 
— și pe drept cuvînt — respectarea 
calității apei potabile este, la rîndul 
său, un mare furnizor de impurități. 
Fabrica de zahăr evacuează ape 
Uzate impurificate organic, deoa
rece cu instalațiile existente nu 
are posibilitatea epurării integrale a’ 
acestora. Este adevărat că ea dispune 
de un studiu tehnico-economic reali
zat de către Institutul de studii și 
proiectări pentru industria alimenta
ră pentru gospodărirea apelor rezi
duale, dar acest studiu nu rezolvă 
nici el complet problema. Și sta'ția 
de epurare a municipiului Tg. Mureș 
ar trebui extinsă și completată pen
tru epurarea corespunzătoare a apelor 
uzate colectate din oraș.

Apa rîului Mureș servește drept 
sursă de alimentare cu apă potabilă 
nu numai pentru municipiul Tg. Mu
reș, dar și pentru orașele Tirnăveni 
și Luduș. Iată de ce sint cu atît măi 
necesare măsuri curente și de per
spectivă.

Recent, problema poluării mediului 
ambiant a făcut obiectul dezbaterilor 
unei sesiuni a Consiliului popular al 
municipiului Tg. Mureș. Cetățenii o- 
rașului au propus acțiuni largi • pen
tru curățirea și amenajarea malurilor 
rîului, transformarea lor în zone 
verzi, locuri de agrement. Aceste ini
țiative vor trebui să constituie o parte 
organică a refacerii generale a „toa
letei" Mureșului.

Răspunderea pentru rezolvarea 
problemelor curente și de perspecti
vă ale poluării apelor o poartă, fără 
îndoială, organele municipalității. Ele" 
trebuie să antreneze în această ac
țiune atît spiritul gospodăresc al ce
tățenilor. dar, mai ales, să determine 
întreprinderile industriale — prin 
măsuri de ordin general — să acțio
neze cu toată fermitatea, să foloseas
că toate fondurile și posibilitățile de 
care dispun pentru mărirea capaci
tății instalațiilor de enurare, pentru 
protecția apei Mureșului.

Procesul rapid de industrializare, 
modernizarea agriculturii, precum și 
creșterea nivelului de trai al popu
lației au făcut ca într-o perioadă 
scurtă apa să devină una din proble- 
mele-cheie ale dezvoltării județului 
Mureș. De Ia Stînceni și pină la Ghe
țarii, pe malul rîului Mureș, se întind 
fabrici și combinate, cartiere de lo
cuințe, ștranduri, complexe nautice 
etc. Volumul mediu anual de apă 
captat in județ a crescut în mai pu
țin de zece ani de opt ori. Din ana
liza graficelor de variație a prin
cipalilor indicatori de calitate a apei 
rîului Mureș, în această perioadă, re
zultă un lucru îmbucurător : cu toată 
dezvoltarea social-economică rapidă, 
impurificarea a crescut într-un ritm 
lent. Acest fapt este rezultatul unor 
măsuri concrete luate de organele de 
specialitate pentru protecția apelor. 
Apreciind aceste eforturi trebuie 
să spunem că ele n-au acoperit în 
întregime măsurile ce se cer luate 
în domeniul protecției apelor. înrău
tățirea accentuată a calității apei Mu
reșului. la priza de alimentare a ora
șului Tg. Mureș, s-a semnalat nu o 
dată. O principală cauză rămine eva
cuarea apelor reziduale de la Comple
xul .de selecție și testare a porcinelor 
din Gomești. Fenomenul respectiv 
a fost sesizat de mai bine de trei ani, 
dar factorii în drept nu au acționat 
cu suficientă răspundere la rezolva
rea definitivă a acestei probleme.

în loc să se acționeze — așa cum 
ar fi normal — pentru mărirea Capa
cității instalației de epurare, se oon- 
stată un fenomen de-a dreptul ciu
dat : nici capacitatea existentă nu 
este exploatată corespunzător.

întrebarea care se pune este ur
mătoarea : n-au existat și nu există 
fonduri pentru mărirea capacității 
instalației de epurare? Dimpotrivă, 
statul a alocat fonduri în acest scop, 
dar o bună parte din investițiile pen
tru anii 1970—1971, destinate comple
tării instalațiilor existente, au fost 
folosite pentru lucrări neprevăzute 
în proiect, iar o parte din instalațiile 
proiectate au rămas nerealizate.

Ce au făcut forurile locale ? Cum 
au controlat folosirea fondurilor, de 
ce nu și-au manifestat, și în acest caz, 
atribuțiile acordate de lege de a 
aplica sancțiuni celor care nu prote
jează apa ? Subordonarea atît a Ofi
ciului de gospodărire a apelor, cît și

a organizației ds bază din 
satul Vlădiceni, care 
împreună cu soțul 
membru în consiliul 
conducere al C.A.P. 
au adus daune averii
șteșți, s-au sustras siste
matic de la îndatoririle 
lor de cooperatori. Comu
niștii n-au tolerat aseme
nea abateri de la norme
le vieții noastre. Puși in 
discuția adunării generale 
de partid, cei doi au fost 
sancționați și înlocuiți din 
funcții. Cazul lor a fost 
discutat apoi în adunări 
populare. în întreaga co
mună.

O lecție plină de învăță
minte, dovedind că la sate 
comuniștii veghează. Ve
ghează la binele comun. Ni 
s-a povestit cum aici, în
tr-o noapte, în unul din
tre satele învecinate au 
început să se producă mari 
alunecări de teren. Ca
tastrofa amenința o bună 
parte a acestei așezări. 
La semnalul de alarmă al 
localnicilor au sosit comu
niștii din împrejurimi. Li 
s-au alăturat un mare nu
măr de săteni și, prin- 
tr-un efort deosebit, au 
reușit să-și salveze ve
cinii de la primejdie. Si- 
nistrații au fost găzdui ti 
și ajutați de salvatorii 
lor în dramatica noap
te. Atunci, în acele ore 
de încordare, comu
niștii de aici își înde
plineau una dintre îndato
ririle lor ' 
aceea de 
rășii de 
curajoși 
greutățile.

în zilele cînd 
nam aceste opinii, privind 
sarcinile comunistului de 
la sate, comuna To
mești , trăia, febril, a- 
propiatul eveniment — 
cel de-al II-lea congres al 
U.N.C.A.P. Se definitiva
se tocmai programul de 
acțiune al locuitorilor de 
aici pentru a spori rodni
cia părnîntului, spre a-și 
face comuna mai frumoa
să. Am notat faptul că, în 
zilele următoare, vor în- 
cene lucrări de desecări, 
defrișări și îndiguiri, spre 
a se reda agriculturii 
peste 39 ha de teren, 
împăduriri, angajamentul 
de a livra suplimentar 
statului, în acest an. 30 
tone de cereale, introdu
cerea încălzirii centrale la 
scoală, dispensar și consi
liul popular și multe alte 
acțiuni, dovedind aceeași , . 
dezvoltată conștiință cetă
țenească. aceeași viziune 
a oamenilor de aici, în 
nrimul rind a comuniști- _ 
lor. asupra sarcinilor lor 
de a face ca viata satului 
să se ridice la cotele tot 
mai’înalte ale civilizației 
socialiste.

înalt umanitare, 
a-și a.îuta tova- 
muncă, de a fi

Și

punct de vedere politic, a 
cunoaște metodele de 
muncă ale agriculturii 
moderne, a-ți dezvolta 
cultura — sînt sarcini de 
mare răspundere ale co
munistului 
Anul acesta noi am luat 
măsuri de 
a învățămîntului de par
tid și am organizat 3 
cercuri agrozootehnice, le
gate de specificul unității 
noastre, ca oamenii să-și 
îmbogățească cunoștin
țele.

— Noi vorbim, adesea, 
despre maturitatea politi
că a comuniștilor, ne spu
ne, pe firul acelorași idei, 
Vasile Merișef, secretarul 
comitetului de partid din 
C.A.P. Maturitatea presu
pune. deci, după părerea 
mea, ca o sarcină de bază 
a fiecărui comunist, să fie 
combativ față de lipsurile 
de orice fel. Acum cîtiva 
ani. la noi era președinte 
al C.A.P. un om harnic, 
dar care nu se comporta 
pe măsura cinstei acorda
te de comună. Era cam 
bețiv,, și cînd apuca paha
rul pierdea autoritatea. . 
Comuniștii l-au criticat cit 
l-au criticat și, cîrid au vă
zut că „nu se prinde" de 
el, au propus să fie schim
bat. Ea fd! s-a procedat 
și cu Elena Ionescu, se
cretara, pînă acum un an.

tor de activitate al coo
perativei agricole în care 
numele comuniștilor să 
nu se bucure de stima 
colectivului.

— Să vă povestesc o 
întîmplare, ne spune to
varășul Dumitru Dami- 
nescu, președintele C.A.P. 
în vara trecută, din cau
za inundațiilor, 120 ha de 
grîu erau periclitate. Spi
cul era bun de recoljtat. 
dar tulpina băltea în apă. 
Ce să facem ? Combina 
n-o puteam folosi. Tre
burile ne copleșeau. Dar 
grîul se scutura. Au in
tervenit atunci organiza
țiile de partid și au 
spus : „Am uitat noi, fra
ților. de seceri, de coa
se ? Nu, n-am uitat". Și, 
în apă. pînă pgste glezne, 
oamenii au pornit la re
coltatul griului. 3 000 kg la 
hectar am scos. Vedeți ? 
Și cite asemenea momen
te n-au străbătut viața

■ organizației de partid... 
■. Conștiința îndatoririi de 
a munci efectiv pentru 
dezvoltarea cooperativei 
agricole s-a împletit cu 
creșterea dragostei față 
de colectiv, de proprieta
tea obștească. Episodul 
următor ne-a fost relatat 
de cooperatorul Constan
tin Cupei, din satul Go
runi.

— Toamna trecută stă
team cam prost cu încăr
catul porumbului. Se în
cheiase săptămîna și nu 
dovedisem. Iar duminica, 
oamenii, ce să facă, ieși
seră la plimbare pe u- 
liță. Ori, pentru încărcat, 
ne trebuiau cam 40 de oa
meni. Au sărit comuniș
tii. Și-au adus și familiile. 
Cînd au văzut ceilalți să
teni, au venit și ei. Pen
tru un comunist nu 
suficient să fie doar 
fruntaș. Trebuie să-i 
dice și pe ceilalți din 
rul său.

Sub multe aspecte 
tăzi, comuna Tomești, de 
care aparțin satele Vlă- 
diceni, Chicerea și Go
runi, este o așezare nouă. 
Șosea asfaltată, lumină 
electrică, șase școli gene
rale, cinci cămine cultu
rale, iată cîteva dintre 
reperele acestei înnoiri. 
Dar transformări profun- 

esențial înnoitoare.

de la sate.

îmbunătățire

a înfrunta

consem-

Ioan VLANGA

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii

Cit de brusc se schimbă vremea ?
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică următorul amenda
ment la prognoza meteorologică a- 
nunțată pe luna februarie : evoluția 
bruscă a centrilor de acțiune atmosfe
rică din Europa "a determinat o 
schimbare a vremii în țara noastră, 
diferită de cea prognozată. Astfel, in 
perioada 1—5 februarie vremea va fi 
friguroasă, cu nopți geroase în nord- 
estul țării, mai ales în prima parte 
a acestui interval. Temperaturile mi-

nime vor coborî pînă Ia minus 20 
grade in Moldova și în estul Transil
vaniei, iar în celelalte regiuni ale 
țării vor oscila între minus 5 grade 
și minus 15 grade. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între minus 
7 grade și plus 3 grade. Va ninge 
temporar, în primele zile, cînd și 
vintul va prezenta intensificări, visco
lind pe alocuri zăpada în estul țării. 
Apoi ninsorile vor deveni izolate.

NOTA REDACȚIEI : Prognoza vremii pc timp de. o lună este mai difi- 
. cil 4e stabilit și, dc aceea, erorile sînt, în oarecare măsură, scuzabile. E greu 

îiisă de acceptat câ o prognoză să se dovedească total inexactă după nu mai 
mult dc 24 de ore. De ce spunem acest lucru ? în ziarul de duminică sc arăta, 
potrivit prognozei Institutului de meteorologie și hidrologie, că, in cursul lunii 
februarie, vremea va fi mai caldă decit în mod obișnuit, iar in cel de ieri, la 
timpul probabil pentru zilele dc 1, 2 și 3 februarie, se spunea : „Vremea va 
fi relativ călduroasă, cu cer variabil, mai mult noros în jumătatea dc vest a 
țării, unde vor cădea precipitații slabe, mai ales sub formă de burniță și 
ploaie, Vint potrivit". Și iată că Institutul dc meteorologie și hidrologie vine 
cu amendamentul de mai sus la prognoza pe primele zile ale lunii februarie. 
Să interpretăm oare prognoza de iert drept glumă ? O glumă care nu numai 
dezinformează, dar poate avea urmări nefavorabile pentru activitatea unor 
sectoare ale economiei țării, direct interesate dc starea timpului.

J;i
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episod

tehni- 
price-

devin re- 
una- 
vie- 

prim 
în-

Vlădicenî are 
eveniment de 
va avea 'adinei

:<

cu o capacitate de 800 locuri’ Foto : M. Andreescu

LISTA DE CÎȘTIGURI(Urmare din pag. I>

la

conducerii 
că, prin- 

anali- 
ma-

... jrow

ța, Moreni, Anina, Tg. Jiu, 
Comarnic, Birlăd, Focșani, 
Gheorghieni, Luduș, Sla
tina, Arad, Baia Mare etc.), 
9 ateliere de spălătorie- 
curățătorie ș. a. Vom con
tinua să asigurăm o dotare 
mai corespunzătoare a uni
tăților de servire. în acest 
sens, pe lingă procurarea 
unor utilaje și mașini ne
cesare, vom extinde siste
mul autoutilării. Circa 50 
Ia sută din fondurile de in
vestiții . productive (con- 
etrucții-montaj) ale coo
perației meșteșugărești pen
tru acest, an Vor fi alocate 
activității de prestări ser
vicii, ceea .ce dovedește că 
ne preocupă dezvoltarea cu 
precădere a acestui 
tor. Ne-am propus, 

ca îri 
semestru, 
cercetări

see
ds 

cursul 
pe 

largi 
din 

com- 
dez-

asemenea, 
primului 
baza unei 
a cererilor populației 
fiecare localitate, să 
pletăm planul de
voi tare a sectorului pentru 
prestări de servicii publi
ce. în acest an intențio
năm să îmbunătățim situa
ția într-un domeniu de in
tensă solicitare — serviciile 
de urgență — și să intro
ducem forma serviciilor pe 
bază de abonament. Se va 
dezvolta, într-o proporție 
mai mare decit pînă acum, 
o serie de servicii foarte 
necesare populației, cărora 
li ș-au stabilit ritmuri de 
creștere superioare 
mulul mediu al 
tații de servire - 
la sută. Este cazul i 
rilor Ia domiciliul 
lației, la care creșterea va 
fi de 44 la sută, activitatea

> rit- 
activi-
- 9.7
presta- 

popu-

sow-®-
general ■ al 

conferința 
comitetelor 

partid și 
consiliilor 

că, 
comn-

de spălătorie și curățătorie 
— 42,8 la sută, întreținerea 
și repararea bunurilor de 
folosință îndelungată — 
29,9 la sută etc. Cooperația 
meșteșugărească va conti
nua să organizeze noi acti
vități de servire cu carac
ter meșteșugăresc, în con
dițiile în care ele sînt so
licitate și, deci, eficiente.

— Actualmente se 
resimte, mai ales în 
noile cartiere, o acută

ceste condiții, eforturile 
de investiții ale coope
rației, în loc să contribuie, 
în totalitate, la' dezvoltarea 
rețelei de servire sînt o- 
rientate, în cea mai mare 
parte, spre înlocuirea s 
țiilor dezafectate. în 
vința unităților pentru i 
vicii publice din noile i 
tiere, este stabilit, de < 
menea, prin hotărire 
Consiliului de Miniștri, 
o dată cu realizarea noilor

spa- 
pri- 
ser- 
car- 
ase- 
: a 

ca,

înțelegerea necesară, 
acționează destul de 
de către consiliile populare 
și în ce privește construi
rea spațiilor de servire la 
parterele blocurilor — deși 
s-a dovedit din plin utili- 

^tatea procedeului respectiv.
în legătură cu problema 
spațiilor, doresc să subliniez 
că este vorba, în fond, 
de crearea unor condiții 
mai bune de servire a 
miilor și miilor de cetă-

Noul spital din Miercurea Ciuc,

cest an. Necesarul unități
lor de servire Ia stofe pen
tru costume și paltoane . 
este acoperit, deocamdată, 
doar in proporție de 20 la 
sută. Ia țesături late din 
bumbac — 10 la sută. Nu 
ni s-a pus la dispoziție, de 
pildă, nici o cantitate de 
volvatir. de catifea uni. de 
pinză imitație de piele pen
tru legătorii ș.a.m.d. Pen
tru comenzi și reparații de 
mobilă ni s-au alocat mai

Serviciile pentru populație

lipsă de spații de ser
vire. Ce elemente noi 
va aduce anul 1972 in 
legătură cu această 
problemă ?

— Deși 
Consiliului 
stipulează 
poate fi demolată și nu i se 
poate da altă destinație 
nici unei unități a coope
rației meșteșugărești (pină 
cînd nu se acordă 
spații 
consiliile populare 
dează tocmai 
anul 1971 a 
suprafață 
populației-. 
5 000 mp, 
numai în mică parte spa
țiile unităților demolate 
(Tulcea. Constanța, Ora
dea, Pitești etc.). în a-

o hotărîre a 
de Miniștri 

faptul că nu

în loc 
corespunzătoare), 

proce- 
invers. în 

fost demolată o 
afectată servirii 

de aproape 
compensîndu-se

ansambluri de locuințe, să 
se construiască și 
comerciale și 
necesare. Or, nici 
hotărîre nu este respectată 
întru totul de către consi
liile populare. Rețeaua de 
servire este construită în 
multe locuri abia după 4—5 
ani de la darea in folosință 
a blocurilor. Edificatoare 
în acest sens sînt, in pri
mul rind, noile cartiere 
Titan, Balta Albă, Drumul 
Taberei, Colentina ș. a. din 
Capitală, unde capacitatea 
noastră de servire — dato
rită lipsei de spații — re
prezintă doar 15—25 la 
sută din necesar. Cu toate 
că pentru soluționarea pro
blemei am intervenit în 
repetate rînduri lă consi
liile populare, nu am găsit

spațiile 
de servire 

această

țeni din localitățile unde se 
realizează construcțiile res
pective, iar consiliile popu
lare au tot interesul să cau
te o rezolvare favorabilă 
a sa.

— Ce îmbunătățiri 
se întrevăd pentru a- 
cest an in direcția do
tării și aprovizionâ- 

. rit tehnico-materiale a 
unităților de servire 
publică ?

— De foarte multe 
deficiențele semnalate 
rețeaua de servire au 
tr-adevâr la bază 
cienta acoperire a necesa
rului cu materii 
materiale și piese 
schimb. Deși ne-am 
pat din 
chestiune, situația este pe 
cale să se mențină și în a-

ori, 
in 

în- 
insufi-

prime, 
de 

ocu- 
vreme de această

200 tone arcuri- 
iar în sectorul de 
servicii in con- 
nivelul cotelor a- 
este mai mic cu

puțin cu 
mobilă, 
prestări 
strucții 
tribul te
12 mii tone ia ciment șl cu 
77 mii mp la parchet. A- 
cestea sint doar citeva 
exemple — lista materia
lelor pentru unitățile de 
servire la căre necesarul 
nu ne-a fest acoperit fiind 
foarte lungă. întîmpinăm 
dificultăți nu numai în 
procurarea materiilor pri
me, dar chiar și a deșeu
rilor, a capetelor și a fîși- 
ilor de materiale, a cupoa
nelor defecte care, prin 
tradiție, se valorifică în 
cadrul unităților coopera
ției meșteșugărești, deoa
rece) în ultimul timp, 
ni se refuză livrarea

lor. Părerea 
UCECOM este 
tr-o mai atentă 
ză a stocurilor de 
teriale și utilaje din în
treprinderi, ar rezulta im
portante disponibilități pe 
care să le preia cooperația 
meșteșugărească spre valo
rificare. Vom continua să 
discutăm aceste chestiuni 
la nivelul coordonatorilor 
de balanțe cărora le solici
tăm un mai mare ajutor in 
aprovizionarea corespunză
toare a unităților de pres
tări servicii din sectorul 
nostru, încercînd totodată să 
realizăm un deziderat de 
maximă utilitate : încheie
rea unor contracte de lungă 
durată între fabricile fur
nizoare și unitățile de ser
vire.

Cooperației meșteșugă
rești, paralel cu activitatea 
de servire a populației, li 
revin, prin planul de stat, 
însemnate sarcini de pro
ducție. Anul acesta, unită
țile cooperatiste vor 
la .............
prin 
sau 
bunuri de larg consum to- 
talizind aproape 4 miliarde 
Iei. Vor crește exportul, 
producția de autoaprovizio- 
nare și ăutoutilare, cea de 
colaborare-cooperare cu în
treprinderile și instituțiile. 
Toți cooperatorii meșteșu
gari sint' hotăriți ca și in 
acest an să-și îndeolineas- 
că cu cinste sarcinile ce le 
revin, convinși fiind că 
prin aceasta își aduc con
tribuția la dezvoltarea eco
nomică a țării, la îmbună
tățirea condițiilor de viață 
ale întregii populații.

pune 
dispoziția populației, 

magazinele proorii 
cele ale comerțului,

depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
cu cîșligurl

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 31 IANUARIE 1972
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cîstigu rilor

par
țială total*

1 56282 01 100 000 100 000
1 91351 19 75 000 75 000
I 51186 50 50 000 50 000
1 43667 48 25 000 25 000
1 55249 08 10 000 10 000
1 87277 31 6 400 6 400
1 05897z 48 5 000 5 000

Termi-
nația
senei

100 821 20 2 000
100 184 24 2 000 400 000
100 442 08 1 000
100 069 29 1 000
100 332 30 1 000
100 639 33 1 000 400 000

1000 60 18 800
1000 61 41 800
1000 95 25 800 2 400 000

3607 TOTAL:
1

3 471 400

Ciștigurile revin -întregi obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
lei, 50 lei Și 25 lei primesc 1/2, 1/4, 
respectiv 1/8 din ciștigurile de măi 
sus. In valoarea cîștigurilor este cu
prinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin filia
lele C.E.C.
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CE VA PROPUNEȚ
PENTRU

„Cel mai bun" este o noțiune relativă pentru că se rapor
tează la un moment dat la anumite posibilități. Așa este în toate, 
așa este și în producția agricolă. Dintotdeauna „cel mai bun" a 
fost luat drept punct de reper, țintă de atins, fie că era vorba 
despre recolte cu mult peste medie sau de producții mari în creș
terea animalelor. Cu zece-cincisprezece ani în urmă, producții 
de ordinul a două-trei tone de porumb la hectar păreau „vîrfuri" 
greu de atins. în prezent însă recoltele de vîrf se află la nivelul 
de minimum șase-opt tone de porumb la hectar, peste 4 000 kg

PRODUCȚII
9

6 587 kg porumb

*
if
■i

f
/ s.

Care sătean nu știe, „în 
general", cum se cultivă 
porumbul ! Dacă, așa cum 
obișnuim să spunem noi, 
reporterii, există un „secret" 
al celor 6 587 de kg. la ha,’ 
atunci el ar putea fi... di
vulgat în mod succint ast
fel : la cooperativa agricolă 
din Lenauheim, județul Ti
miș, treaba aceasta nu se 

• face ■,;în gem'!'a'“, ci cu

prafață — de altfel con
stantă an de an — de 1 800 
hectare, în teren neirigat.

•J.Și acum să disecăm „se
cretul" :

Amplasarea. Nu se culti
vă porumb după porumb 
mai mult de 2 ani la rînd. 
E lege ! în fiecare an, circa 
jumătate din suprafață se 
însămînțează după cereale 
păioase, iar restul după pră- 
șitoare (floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr și porumb).

Fertilizarea. Din 4 în 4 
ani se face analiza agrochi- 
mică a pămîntului. Fără 
această operațiune nu se 
concepe acțiunea de ferti- 
Iizare.| Cantitățile de în
grășăminte chimice folosite 
— pe baza analizei aminti
te și în funcție de planta 
premergătoare — variază de 
la o parcelă la alta între 
68—136 kg azot-substanță 
activă la hectar și între 
45—72 kg fosfor. în felul a- 
cesta s-au aplicat doze în 
concordanță deplină cu ne
cesitățile cerute de dezvol
tarea normală a plantelor.

Hibrizii. Pentru zona din 
sud-vestul țării s-a dovedit 
că hibrizii din grupa 400, cu 
perioadă lungă de vegetație 
și de mare productivitate, 
valorifică cel mai bine 

■ condițiile pedoclimatice- lo-
foarte /multă' migală, după cale. Cînd s-a stabilit- sțruc- 
un Caldul aproape matema
tic.

Iată cum a evoluat
velul producției :

1967 — 4 779 kg ;
1968 —----- --
1969 —
1971 —

boabe la

ni-

5 062 kg ;
5 512 kg ;
6 587 kg porumb 
hectar pe o su-

thra hibrizilor cultivați s-a 
avut în vedere ca în 1971 
hibridul HS 400 să ocupe 59 
la sută din suprafața culti
vată, HD 405 — 36 la sută, 
iar HD 208 — 5 la sută. Hi
bridul timpuriu HD 208 s-a 
însămînțat pe terenurile cu 
exces de umiditate pe care

A ATINGE ASEMENEA
l

grîu, peste 60 tone sfeclă de zahăr sau 30-35 tone cartofi. Pre* 
zentăm în pagina de față experiența cîtorva cooperative agri
cole, experiență care fără îndoială constituie, împreună cu rea
lizările altor unități, un îndemn pentru organizarea temeinică a 
producției și a muncii în fiecare cooperativă pentru a se ajunge 
la rezultate asemănătoare. în acest fel, ceea ce numim astăzi 
vîrfuri, vor deveni producții obișnuite într-un număr cît mai 
mare de unități și chiar medii la nivelul întregii agriculturi.

LA HECTAR

tir- *•semănatul începe mai 
ziu, dar și pentru a asigura 
posibilitatea unei recoltări 
eșalonate. Hibridul HS 400, 
creat la stațiunea experi
mentală agricolă Lovrin, a. 
dat o producție de 7 000 kg 
la hectar pe o suprafață de 
1 067 hectare, cu 15—20 la 
sută mai mult față de hibri
dul HD 405. Ca urmare, în 
anul acesta, 90 la sută din 
suprafața destinată culturii 
porumbului se va însămînța 
cu HS 400.

Specialiștii cooperativei 
colaborează îndeaproape cu 
cercetătorii stațiunii expe
rimentale de la Lovrin. 
Recomandările stațiunii au 
fost extinse la toate lucră
rile cerute de tehnologia 
culturii porumbului. Este 
vorba de stabilirea dozelor 
de erbicide (erbicidarea s-a 
făcut pe 22 la sută din su
prafață), asigurarea densi
tății optime pentru hibrizii 
din grupa’ 400 (în jur de 
40 000 plante recoltabile la 
hectar), încadrarea semăna
tului în perioada optimă 
(pînă la sfîrșitul lunii apri
lie) și, bineînțeles, execu
tarea lucrărilor de întreți
nere pentru menținerea la
nurilor în stare curată prin 
acțiuni permanente de dis
trugere a buruienilor (apli- 

■ căitea a trei' prașile meca- 
:i: nice atît pentru lanurile în- 

sărhînțât'e normal, cît și 
pentru cele erbicidate și 
două prașile manuale pen
tru lanurile unde nu s-au 
utilizat erbicide).

Acesta este tot „secretul".

cut două prașile manuale 
și trei mecanice, iar prin 
tratamente fitosanitare s-au 
combătut dăunătorii. Cu 
toate că anul a fost ploios, 
în luna iulie s-au aplicat

două udări cu o normă de 
700 m c de apă la hectar.

Comitetul județean Brăila 
al P.C.R. a luat măsuri în 
vederea generalizării în ju
deț a experienței cîștigate

de cooperativa Tudor Vla- 
dimirescu în cultivarea sfe
clei de zahăr.

N. Grigore
MĂRAȘANU
corespondentul „Scînteii*

I 35000 kg legume
BmBmsmtsnimumsmaaBmananBiinararaBmBSi

Componența echipelor e a- 
proape neschimbată 
ani. De altfel, cei 4 
dieri și majoritatea 
de echipă au rămas 
Ieși în 1959, la constituirea 
cooperativei. Astfel, oame
nii au ajuns să cunoască 
fiecare palmă de pămînt, 
fiecare butuc de viță de vie. 
Această formă de organi
zare a permis generalizarea 
muncii în acord 
Această formă de 
zare a producției și 
cii a avut efecte 
^supra calității lucrărilor 
și, implicit, asupra recoltei.

Tehnologia aplicată. La 
tăiat, cooperatorii s-au o- 
prit mai mult asupra fiecă
rui butuc, cîntărindu-i pu
terea, stabilind cu grijă ce 
formații de rod să lase. 
Deși timpul a fost ploios, în 
vii n-au mai existat bu
ruieni. Și aceasta deoarece 
au fost executate 4 prașile 
mecanice și 3 manuale. Par
ticiparea activă la muncă 
a făcut posibil să se exe
cute în timp util și lucră-

de 10 
briga- 
șefilor 
cei a-

global", 
organi- 
a mun- 
pozitive

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii*

4480 kg griu
Cooperativa din Poiana, 

județul Cluj, care a obți
nut producția anunțată in 
titlu, nu are pămînt de ca
litatea celui din Bărăgan, 
deși și terenurile ei sint 
bune pentru cultura griu
lui. 1971 a fost, poate, un 
an „norocos" ? „Norocul" 
a crescut insă continuu. 
Înainte și chiar in primii 
ani după cooperativizare, 
aici se realizau doar circa 
1 500—1 600 kg griu la hec
tar. De atunci, in fiecare 
an, s-au înregistrat creș
teri progresive, ajungin- 
du-se in 1971 la aproape 
de trei ori producția reali
zată in anii 1961—1963. In 
ultimii 5 ani, producția 
medie de griu a fost de 
3 047 kg la ha.

Să vedem insă cum ex
plică acest succes tov. 
Ion Lupu, inginerul-șef al 
cooperativei.
Griul dă producții bune 

atunci cînd se face o ferti
lizare rațională a terenului, 
în ceea ce privește îngră- 
șămintele chimice, aproape 
întreaga suprafață de circa 
200 hectare însămînțată cu

grîu a primit o doză de 300 
kg superfosfat la hectar 
substanță brută, adminis
trată sub arătură. Acolo 
unde nu ne-a ajuns super- 
fosfatul am aplicat îngră
șăminte complexe. Ureea 
— îngrășămînt azotos — am 
administrat-o pe pămîntul 
înghețat, în luna februa
rie. Pe tarlalele cu plante 
premergătoare care au fost 
fertilizate cu îngrășăminte 
naturale sau cu îngrășă
minte complexe am admi
nistrat 150 kg uree sub
stanță brută la hectar. A- 
ceeași cantitate au primit-o 
șl suprafețele pe care plan
ta premergătoare a fost tri
foiul. în rest, s-au dat 200 
kg uree substanță brută la 
hectar. De aici se pot trage 
unele concluzii. Cea mai 
mare producție am obținu
t-o pe tarlalele unde la 
plantele premergătoare s-a 
făcut fertilizarea cu gunoi 
de grajd, iar la cultura 
griului s-au dat 300 kg su
perfosfat și 150 kg uree la 
hectar. Pe o astfel de par
celă s-a obținut o produc
ție de 5 434 kg la hectar.

Producții de peste 5 000 kg 
am obținut și după pre
mergătoare ca sfecla de za
hăr, unde terenul a fost fer
tilizat cu 300 kg îngrășă
minte complexe și 150 kg 
uree la hectar. Iată deci că 
încă avem rezerve mari 
sporire a producției, 
care sîntem hotărîți să 
punem în valoare.

de 
pe 
le

VIRFURI ?
rile în verde : plivitul, ciu
pitul, copilitul, desfrunzitul, 
cîrnitul, lucrări ce, în anii 
trecuți, se executau pe su
prafețe restrinse. în pe
rioada de vegetație, via a 
fost fertilizată în două faze, 
cu îngrășăminte complexe. 
Nivelul producției a fost 
hotărît mai ales în lunile 
iulie-august, cînd, datorită 
vremii umede, a existat un 
permanent pericol de mană, 
în această perioadă s-a a- 
cordat cea mai mare aten
ție stropirilor contra ma
nei; lucrare ce s-a executat 
de șase ori.

Există posibilități de creș
tere simțitoare a producției 
de struguri. Această afir
mație este susținută de fap
tul că Nicolae Pungă, îm
preună cu familia, pe cele 
2 ha de vie luate în pri
mire a realizat o producție 
medie de 15 200 kg struguri 
Ia ha; cei din brigada aII-a 
au realizat pe cele 62 ha de 
vie o producție medie de 
10 500 kg. Iată de ce co
operatorii din Faraoar.e. a-

nalizînd rezultatele bune 
obținute în producția de 
struguri, au hotărît să ge
neralizeze pe toate supra
fețele și la toate formațiile 
de lucru experiența bună 
și metodele avansate și, pe 
această bază, să obțină re
colte și mai mari în acest 
an.

Ion NISTOR
corespondentul „Scînteii*

Două cifre evidențiază 
rezultatele cooperativei a- 
gricole din Bucov, jude
țul Prahova, în ce> privește 
cultivarea' legumelor : ve
niturile din acest sector au 
crescut de la 400 000 Iei în 
1962 la 8 milioane lei în 
1971.

Grădina ocupă 82 ha, 
la care se adaugă două 
hectare de seră și 70 ha 
cartofi timpurii, suprafețe 
ce nu depășesc cu mult 10 
la sută din totalul terenu
lui arabil. Dar veniturile 
de la grădină sînt de 5 ori 
mai mari decît cele obți
nute, bunăoară, de pe res
tul de suprafață pe care 
cooperativa o cultivă cu 
grîu și porumb. Tov. Cos- 
tică T. Mișcă, președintele 
cooperativei, explică cum a

fost cu putință ca venitul 
din acest sector să crească 
atît de mult:

Creșterea rentabilității 
în legumicultura nu s-a 
realizat pe seama extinde
rii suprafețelor, ci pe baza 
sporirii recoltelor medii Ia 
hectar. Cu cîțiva ani în 
urmă, unii tovarăși de la 
direcția județeană agricolă 
ne îndemnau să mărim su
prafețele. Le-am spus : 
vom cultiva aceeași supra
față, dar vom ' da cantități 
mult mai mari de legume 
la hectar. Ne-am ținut de 
cuvînt. în timp ce produc
ția medie de legume 
județul Prahpva este 
17—18 tone la hectar, 
am obținut anul 
35 000 kg la hectar. Și nu-i 
cifra cea mai mare. De ce? 
Pentru că, în 1971, pe noi 
ne-a bătut grindina. Care 
este secretul producțiilor 
mari și constante, al veni
turilor mari care se reali
zează din . această ramură?

1. Să ai răsaduri bune, 
în trecut, /producțiile mici, 
precum și faptul că ele .se, 
obțineau tîrziu se datorau 
tocmai lipsei răsadului de 
calitate. Noi am înlocuit 
răsadnițele clasice și pro
ducem răsadul pe o jumă
tate de hectar de seră. 
Chiar și acum, răsadul de 
varză este deja așezat în 
ghivece.

2. Să cultivi soiuri valo
roase. Noi am înlocuit, an 
de an, soiurile vechi cu al
tele noi, mai bune și mai 
productive, 
de exemplu, 
tomate 
bun și

pe 
de 

noi 
trecut

,,10 
el -

Am renunțat, 
la soiul

X Bizon" 
pentru că

de

am

idee tov. 
președintele 

Tudor Vla- 
Brăila.

cu azot la hectar, 
discuit, formîn-

Alex. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii

65000 kg sfeclă de zahăr

....Noi așa am, făcut, — 
continuă o
Gh. Mihai, 
cooperativei 
dimirescu, județul
Sfecla a urmat după 
griu. în vară am executat 
o arătură adâncă de 30

cm. Toamna, ogorul era 
îmburuienat și de aceea am 
mai executat o arătură la 
14—17 om și, totodată, am 
administrat 400 kg super- 
fosfat la hectar. Primăvara 
am fertilizat din nou pă
mîntul cu 355 kg_ îngrășă
minte 
Apoi, am 
du-se un bun pat germi
nativ".

Pînă aici s-ar părea că 
lucrurile nu sînt deosebite: 
aceasta este, în general, 
tehnologia de cultivare a 
sfeclei de zahăr. Ceva 
deosebit s-a făcut totuși. 
De pildă la semănat s-a 
hotărît 
rînduri 
cum o 
gia, ci 
acesta 
bună 
către

La 
buie __
plantă", adică lucrările de 
întreținere să fie făcute 
exact atunci cînd trebuie, 
fără nici o întîrziere. înain-

ca distanța între 
să nu fie de 60 cm. 
recomandă tehnolo- 
de 50 cm. în felul 

. se asigură o mai 
folosire a terenului de 
plante.
sfeclă, mai ales, tre- 
„să 6tai cu ochii pe

te de începerea oricărei lu
crări, oamenii au fost in
struct Seara, „la planifi
care" participau toți briga
dierii și șefii de echipă. Cu 
acest prilej, specialiștii le 
explicau în amănunt cum 
trebuie lucrat a doua zi. 
Brigadierii și șefii de echi
pă își instruiau oamenii la 
•fața locului. în această pri
vință, de multe ori au tre
buit depuse eforturi pentru 
a se schimba vechile con
vingeri și deprinderi ale oa
menilor. Nu rareori unii 
cooperatori au acceptat cu 
greu introducerea unor teh
nologii noi. Repartizîndu-se 
suprafețele pe oameni, con
ducerea cooperativei și 
specialiștii au putut contro
la cum se execută rărirea, 
asigurîndu-se astfel o den
sitate de 85 000 plante la 
hectar. Introducerea tehno
logiilor noi trebuie să mear
gă mină în mină cu creș
terea responsabilității oa
menilor pentru calitatea lu
crărilor executate. S-au fă-

găsit unul și mai 
„Argeș-1“. în locul 
lui „Cornul caprii" 
trodus soiul,, „Kapia", cu o 
producție mult mai mare 
la hectar și cu un preț la 
piață de aproape două ori 
mai bun. Așa am făcut și 
cu vinetele, fasolea etc.

3. Să execuți la timp și 
cu cea mai mare răspun
dere toate lucrările de în
treținere. Pentru aceasta 
se cere, alături de buna or
ganizare a muncii și pa
siunea penti-u grădinărie, 
multă pricepere. Este ade
vărat că avem oameni care 
sînt grădinari prin vocație, 
din tată-n fiu. Dar nu-i 
suficient. Oamenii trebuie 
să fie la curent cu cuceri
rile tehnice, să Ie aplice în 
practică. De aceea, noi 
dăm foarte mare atenție 
calificării grădinarilor, mai 
ales a celor tineri. Pe aceș
tia din urmă îi invățăm 
să-și însușească meseria de 
la cei mai in virstă. în pre
zent, avem 300 de oameni 
in pregătire continuă. In
ginerul ține 
mai vechi 
Constantin 
Chiru, Ion 
examinează ... , .
sere, in grădină.

Pentru recoltele bogate 
obținute în decursul anilor, 
cooperativ^ noastră a pri
mit „Ordinul Muncii" cla
sa I. Vrem să onorăm înal
tul titlu acordat hărniciei 
și priceperii bucovenilor, 
obținînd și în acest an pro
ducții record de legume.

bun — 
ardei u- 
am in-

lecții cu ei, iar 
in meserie — 
Radu. Tănase

Chiru — îi 
pe teren, in

C. CAPRARU
corespondentul „Scînteii'

38 200 kg cartofi
38 200 kilograme cartofi 

în medie la hectar — este 
un record obținut de coope
rativa agricolă din Chili
șeni, județul Suceava, pen
tru care a fost decorată cu 
„Ordinul Muncii" clasa I.

La Chilișeni, pămîntul 
nu-i mai bun decît în alte 
părți, dar există tere
nuri cu caracteristici potri
vite pentru cultura carto
fului. Solul este „ușor" in
cit tuberculii se dezvoltă 
bine. Pe lingă pămînt, după 
cum ne spunea tov. Ion 
Rață, inginerul-șef al coo
perativei, sînt și alte ele
mente care au contribuit la 
sporirea producției.

Soiul cultivat trebuie să 
îndeplinească două cerințe: 
să asigure o producție mare 
și în același timp să aibă 
calități culinare ridicate. 
Cooperatorii din Chilișeni 
și-au îndreptat atenția spre 
soiurile care, în condițiile 
locale de 
cele mai 
sprijinul 
rimentale 
cut, începînd cu anul 1969, 
la organizarea unor expe
riențe privind stabilirea 
soiurilor și a dozelor de în
grășăminte. Aceasta a per
mis ca, în anul 1971, pe în
treaga suprafață de 110 hec
tare să fie folosiți în cultură 
cartofi de sămînță super- 
elită din soiurile Ostara și 
Desirăe, soiuri productive, 
libere' de viroze, cu calități 
biologice deosebite și care.

sol și climă, sînt 
productive. Cu 

stațiunii expe- 
Suceava s-a tre-

9 840
Recolta de 9 840 kg de 

struguri la hectar, obținută 
de cooperativa agricolă Fa- 
raoane, constituie cea mai 
mare producție medie ob
ținută în 1971 în coopera
tivele agricole din județul 
Vrancea. Față de condițiile 
climatice de anul trecut, ea 
este o producție foarte 
bună. Explicația ?

Plantații noi, susținute pe 
spalieri. încă din! primii 
ani după înființarea coope-

IN ZOOTEHNIE
3145 litri lapte

de la fiecare vacă

Pentru cooperativa agri
colă din Cristian, județul 
Brașov, o producție de 3 000 
1. lapte, în medie, pe vacă 
furajată nu este o perfor
manță deosebită. Ea repre
zintă totuși un nivel bun 

■ față de alte unități. Ce ar 
trebui făcut pentru a spori 
producția de lapte ? Să 
facă peste tot ceea 
au făcut cooperatorii

. Cristian.
în primul rînd, se cere 

o preocupare constantă și 
perseverentă în direcția a- 
plicării unei selecții rigu
roase pentru a ridica va
loarea biologică a animale
lor. în acest scop, 
rativa amintită

pentru însușirile lor 
nare, sînt solicitate de 
sumatori.

Producții mari se 
țin numai in condiții
le unei fertilizări cores
punzătoare și aplicării 
celorlalte măsuri agroteh
nice. Conform sistemului 
de îngrășare stabilit, s-au 
administrat o dată cu exe
cuția arăturilor de toamnă 
cite 30 tone gunoi de grajd. 
600 kg superfosfat și 200 
kg sare potasică Ia fiecare 
hectar. Primăvara, terenul 
a fost pregătit exemplar.

întreținerea culturilor la 
timp și de bună calitate a 
permis menținerea terenului 
in stare afinată și fără 
buruieni. Vom aminti că a- 
plicarea sistemului de retri
buire a muncii în acord 
global a sporit într-o mă
sură considerabilă respon
sabilitatea cooperatorilor, 
conștiința că numai prin- 
tr-o muncă de înalt nivel 
calitativ și în întreaga pe
rioadă a anului pot con
tribui la creșterea recolte
lor. Cunoscînd că veniturile 
lor depind direct - de pro
ducția obținută, cooperato
rii s-au străduit "----
cute lucrările la 
de cea mai bună

Ținînd seama că 
hectare cultivate cu cartofi, 
din totalul de 1130 hectare 
suprafață arabilă, au contri
buit cu aproape 50 la sută 
la valoarea producției glo-

se 
ce 

din

la coope- 
accentul

culi-

principal s-a pus pe asi
gurarea vițelelor din prăsilă 
proprie. Atenția acordată 
reținerii acestora a crescut 
mult cînd s-a ajuns la con
cluzia că multe din vacile 
provenite din cumpărare nu 
dau rezultatele scontate.

Asigurarea unei furajări 
raționale este principala 
problemă de care s-a o- 
cupat conducerea coopera
tivei, cooperatorii. Supra-* 

„ fața cultivată cu legumi
noase se cifrează lâ 238 
hectare, cu o producție de 
6 000 kg fin la hectar. Un 
mare accent se pune pe re
coltarea și uscarea in con
diții optime a furajelor. 
Toată masa verde se usucă 
numai pe suporți de lemn 
și este depozitată în fî- 
nare acoperite. • ■ -

Administrarea fura’jelor 
se face în mod rațional, nu
mai pe bază de cintar. în 
același timp se prepară un 
amestec din paie tocate, 
pleavă, iarbă în-silozată', po
rumb siloz, colete și bor
hot de sfeclă, la care se 
adaugă calciu furajer.

Retribuirea în acord glo
bal, legînd nemijlocit veni
turile îngrijitorilor de nive
lul producției, îi determină 
să folosească la maxi
mum condițiile ce li se a- 
sigură pentru a obține re
zultate cît mai bune. Cum 
s-a procedat în mod prac
tic, la Cristian ? Pentru 
nul 1971 s-a prevăzut 
fondul de retribuire din

a- 
ca 
a-

to-
fie
de

cest sector, în valoare 
tală de 996 000 lei, să 
repartizat în proporție 
70 la sută pentru produc
ția de lapte, 16 la sută pen
tru vițeii obținuți, 6 la sută 
pentru gestație și, 8 la sută 
pentru îngrijire. Echivalen
tul îri numerar reprezintă 
38 lei pentru 100 litri lapte, 
152 lei pentru un vițel ob
ținut și 114, lei pentru fie
care gestație confirmată, 
în aceste condiții, producția 
medie a ajuns la 3 145 litri 
lapte pe vacă furajată, ceea 
ce a permis să se vîndă la 
fondul de stat 11 400 hl 
lapte. De asemenea, efecti
vele de animale au crescut 
la peste 1 000 bovine, din 
care 650 vaci și juninci și 
170 vițele montate. Prin 
aplicarea acestui sistem de 
retribuire, ciștigul mediu al 
îngrijitorilor a crescut, în 
1971, la 1 880 lei. Mulgă
torul Ion Melchior a reali
zat un cîștig lunar de 
lei, iar Ion Gîrbacea, 
lei. /

Pentru anul în cuns, 
peratorii din Cristian
prevăzut sarcini importan
te. Ei au hotărît să spo
rească efectivele de taurine 
la 1 200 capete, din care 725 
vaci. Este întru totul posi
bil ca, prin valorificarea 
mai deplină a tuturor re
surselor, să obțină o pro
ducție superioară de lapte.

3 000
2 500

coo- 
au

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii

sa exe- 
timp și 
calitate.
cele 110

bale, pe baza experienței 
acumulate, cooperatorii din 
Chilișeni, au hotărît :

— să extindă suprafața 
cultivată cu cartofi la 170 
hectare, cu 
mult decît

— prin
timp și de 
lucrărilor, _  __ .. .
ducții medii la Hectar de 40 
tone tuberculi ;

— să livreze Ia fondul 
central al statului cite 30 
tone cartofi de 
hectar cultivat :

— veniturile 
din valorificarea 
de cartofi să totalizeze 4,5 
milioane lei.

60 hectare mai 
anul trecut ; 
executarea la 
bună calitate a 
să obțină pro-

pe fiecare

provenite 
producției

Gh. PARASCAN

kg de struguri
rativei, investițiile au fost 
orientate spre dezvoltarea 
viticulturii prin înființarea 
de plantații noi și refacerea 
celor vechi. Din suprafața 
totală ocupată cu viță de 
vie, 74 la sută o reprezintă 
plantațiile noi, sub 15 ani, 
instalate pe spalieri. An de 
an, golurile au fost comple
tate, astfel că viile tinere 
sint bine încheiate.

Responsabilitatea oameni
lor pentru vița de vie

Pentru 
tehno- 
a viței 
fie ri-

luată în primire, 
aplicarea corectă a 
logiilor de cultivare 
de vie a trebuit să 
dicată responsabilitatea oa
menilor care lucrează în a- 
cest sector. „Noi am înțeles 
că via ce trece din mină în 
mină ajunge pîrloagă — 
spunea Nicolae Mihăilă, 
președintele cooperativei. 
De aceea, plantațiile sînt 
împărțite pe echipe pe o 
perioadă nelimitată de timp.

100 1cg carne <

în șapte lij n i
Un rulaj de aproape 5 000 

porcine pe an într-o singură 
fermă, așa cum este ferma 
cooperativei agricole din 
comuna Ion Roată, județul 
Ilfov, reprezintă mult față 
de media altor unități. Anul 
trecut au fost crescuți și 
vînduți statului, pe bază 
de contract, 2 800 porci, în 
greutatea medie de 100 kg. 
Numai din creșterea porci
lor s-au încasat aproape 3 
milioane lei. Este o contri
buție însemnată Ia sporirea 
veniturilor bănești ale co
operatorilor. Ce au făcut 
cooperatorii pentru a obține 
rezultatele amintite ?

Au introdus o tehnologie 
modernă, adaptată însă la 
construcțiile existente, care 
au fost reamenajate. S-a 
realizat un flux tehnologic 
industrial cu circuit închis, 
de la obținerea purceilor și 
pină la livrarea porcilor.

Producerea și prepararea 
furajelor s-au bucurat de 
cea mai mare atenție. în a-
cest scop s-a construit un duți statului 4 900 porci. Din 
agregat pentru măcinarea și 
amestecul concentratelor. 
Toate acestea au avut ca 
efect creșterea sporului de 
greutate, concomitent cu 
reducerea consumului spe
cific de concentrate și scur
tarea perioadei de îngrășare 
a porcilor.

Aplicarea acordului glo
bal, alături de celelalte rnă-

suri a dus la permanenti
zarea cooperatorilor în a- 
cest important sector de 
producție, la perfecționa
rea calificării lor și la o re
tribuire echitabilă, în func
ție de rezultatele obținute. 
Cîteva exemple : coopera
torii Grigore Ștefan, Gheor- 
ghe Iordache, Ilie Ștefan și 
alții au realizat zilnic un 
spor mediu de creștere în 
greutate de 600—700 grame. 
Astfel s-a scurtat perioada 
de creștere a porcilor pînă 
la atingerea greutății de 
100 kg la livrare. S-a a- 
juns să fie livrați porci la 
vîrsta de 7—7,5 luni de zile.

în acest an, cooperatorii 
și-au propus să folosească 
cu mai multă chibzuință 
posibilitățile de' care dis
pun, eă valorifice expe
riența dobîndită în decursul 
anilor și să obțină rezultate 
mai bune. De pildă, se pre
vede să se obțină 6 500 pur
cei, să fie crescuți și vin-

această îndeletnicire se vor 
obține i 655 000 lei.

Cîteva măsuri pentru rea
lizarea întocmai a sarcini
lor prevăzute : se va per
fecționa sistemul de prepa
rare a'furajelor concentra
te ; vor fi utilizați cartofii 
ți reziduurile de la fabricile 
de conserve în hrana por-

porc

cilor ; se vor cultiva do- 
vieci și lucerna pentru 
masă verde. Tot din lucer
na se va prepara și făină 
de fin in vederea înlocui
rii în cît mai mare măsură 
a furajelor concentrate. Nu 
sînt măsuri ieșite din co
mun sau nemaiauzite, dar 
cert este că dacă vor fi a- 
plicate gospodărește vor 
contribui efectiv la crește
rea producției de came.

Florea CEAUȘESCU
corespondentul „Scînteii*
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Rezolvări fragmentar-abstracte sau concret-aplicabile?

w

SOLUȚIILE CERCETĂRII
SĂ MEARGĂ CA 0 MĂNUȘĂ

DIMENSIUNI NOI[,W RĂZBOINIC"
ÎN PROGRAMUL

CERINȚELE PRODUCȚIEI
Gradul de aplicabilitate în practică 

a fiecărei soluții științifice este unul 
din factorii de mare importanță în 
finalizarea neintirziată a activității de 
cercetare, care concură la obținerea 
unei eficiențe economice cit mai sub
stanțiale în producție. Multe institute 
de cercetare acordă însemnătatea cu
venită acestei probleme și furnizează 
întreprinderilor beneficiare soluții în 
forme definitive, complete, puse la 
punct in cele mai mici amănunte, so
luții de calitate care oferă certe 
posibilități de transpunere imediată 
in practică. Alături de ele, în alte 
institute se constată și unele cazuri 
de superficialitate, de neglijență în 
elaborarea anumitor teme — care nu 
țin seama de cerințele concrete ale 
producției — ceea ce duce la irosirea 
de fonduri, de capacități de cercetare, 
și, implicit, ia satisfacerea tardivă 
sau chiar deloc a solicitărilor benefi
ciarilor. în legătură 
lucruri, nu de 
mult, 
din sectorul 
valorificări 
Consiliului _ . 
țional pentru Ști
ință și Tehnolo
gie (C.N.Ș.T.) au 
alcătuit un ches
tionar în care au 
inclus și proble
ma referitoare la 
stadiul în care au 
sosit la unii be
neficiari soluțiile 
ce urmau să fie 
valorificate în anul 
calitatea acestora. Trimis unui mare 
număr de întreprinderi, conduceri
lor unor ministere și centrale, acest 
chestionar a și început să se în
toarcă completat. Din primele trei
zeci de răspunsuri, spicuim cîteva 
aprecieri mai semnificative în le
gătură cu problema adusă în 
c’uție.

Grigore Pop, inginer șef de con
cepție la Grupul industrial de petro
chimie din Ploiești, relevă ce „mari 
efecte economice poate declanșa o 
rezolvare oferită prompt și în forme 
de concretizare (materializare) avan
sate". Aflați în fața unei astfel de 
soluții furnizate de două unități din 
București — Institutul de cercetări 
chimice și Institutul de proiectări 
chimice — specialiștii grupului in
dustrial ploieștean n-au manifestat 
nici un fel de reținere. S-au între
cut pe ei înșiși în ceea ce privește 
contribuția la pregătirea și definiti
varea experimentărilor premergă
toare asimilării industriale a solu
ției. Astfel că, în mai puțin de un 
an (deci, devansîndu-se cu mult ter
menele stabilite) au proiectat stația- 
pilot, au făcut încercările pe ea și au 
trecut la realizarea'instalației indus- ' 
triale. La rindul său, ing.. Petre Ză-: 
mără director general, al Cornb„ 
natului minier din Suceava — după 
ce amintește și de alte exemple po
zitive, notează în chestionar o apre
ciere de principiu în legătură cu 
încrederea pe care o are in cerceta
rea științifică românească : „Capaci
tatea de creație a cercetătorilor și pro- 
iectanților noștri a reieșit 
episodul 
Pentru deschiderea acestei 
tari s-a apelat mai întii la o firmă 
din străinătate. Curind s-a constatat, 
însă, că aceasta nu va putea rezolva 
prompt tema propusă și atunci au 
fost solicitați specialiștii din țară. Și 
iată că astăzi Exploatarea 
de la Leșul Ursului este 
tehnologică românească 
prestigiu. Acest succes 
continuat și susținut de 
cetători și proiectanți, prin noi re
zolvări valoroase oferite producției 
pentru utilizare...".

Din păcate, însă, unele rezol
vări oferite producției de unită
țile științifice sînt prea abstracte, in
suficient de adaptate Ia condițiile 
tehnice ale economiei noastre și, eu 
atit mai puțin, Ia situația de fapt 
din uzinele beneficiare.

„Prin contractul nr. 214 am con
venit cu Centrul de chimie-fizică din 
Capitală să ne rezolve tema ; depu
neri groase și lucioase de cupru în 
băi fără cianuri — precizează in 
chestionar Virgil Popa, inginer șef 
de concepție și producție la Uzina 
de radiatoare, echipament metalic, 
obiecte și armături sanitare din 
București (UREMOAS). Cu memo
riul (!) ce ne-a fost oferit în final 
de acest institut n-am avut practic 
ce face. Pe lingă faptul că nu s-a 
ținut seama de toți factorii și para
metrii productivi, o serie de expe
rimente au fost efectuate la Centrul.. 

. de chimie-fizică. pe instalații care 
nu există în uzină. Am reluat cer
cetările de la capăt aici, in între
prindere, pentru a face ceea ce se 
poate". în alte situații, cauza unor 
asemenea stări de lucruri constă in 
insuficienta cooperare dintre repre
zentanții laboratoarelor științifice și 
cei ai atelierelor de proiectare. Iată 
ce relata, în acest sens, mg. Dumitru 
Candrache. director general al Cen
tralei cărbunelui din Ploiești ; „La 
elaborarea studiilor tehnico-econo- 
mice, proiectanții țin seama de cer
cetările proprii și valorifică rezulta
tele obținute. Nu același lucru se in-

cu aceste stări de

tîmplă, însă, cu rezolvările apărute 
pe parcursul lucrărilor de întocmire 
a studiului tehnico-economic respec
tiv... Ca atare, propun ca la omolo
garea cercetărilor mai importante să 
fie invitat și proiectantul general 
care, de acord cu beneficiarul, să fie 
obligat să aducă modificările, ame
liorările corespunzătoare studiului 
tehnico-economic respectiv în timp 
util".

într-un context similar, ing. Petre 
Zămară amintește de o instalație, 
necesară producției, dar care nu este 
încă realizată deoarece nu se găsește 
un institut de cercetare care să aibă 
și preocupări de proiectant — sau 
invers — și care să întocmească și 
calculele tehnice. Pornind de aici, 

.autorul răspunsului respectiv ține să 
sugereze „o mai strînsă împletire în 
practică intre activitatea de cerce
tare și cea de proiectare, mai ales 
in cazul unor Institute mixte, de

petrochimie din Ploiești, precizează 
ing. Grigore Pop, nu mai puțin de 
700 000 Iei ; ofertant — Institutul 
„Petrochim" din localitate. Sînt însă 
slabe speranțe ca aceste fonduri să 
fie recuperate curînd, prin aplicarea 
în producție a concluziilor studiului 
respectiv ; datorită faptului că cer
cetarea a omis din capul locului res
pectarea unor proporții ale produc
ției, soluția respectivă nu se aplică 
decit parțial.

„Ce să facem 
zolvări care costă

nu
specialiștii 

de 
al 

Na-

cu niște re- 
mai scump 

decit cele pe care vrem să le înlo
cuim prin ele ?“ se întreabă — 
justificat — ing. Dumitru Candrache. 
Și, pentru a convinge că nu este 
vorba doar de un fenomen de supra
față, care ar apărea datorită tarife
lor extrem de diferențiate ale unor 
produse industriale, ci de prețul de 
cost real, amintește două 
(profilele SG. 18 "

• SOLICITĂRI PRECISE, CU RĂSPUNSURI PE JUMĂTATE

• EXISTĂ UN „DIVORȚ" ÎNTRE PROIECTANT Șl BENE

FICIAR ? @ OPȚIUNEA IMPLICĂ POSIBILITATEA ALEGERII

care a trecut, ia

cazuri 
și SG. 23). Aceste 
rezolvări sînt atît 
de costisitoare in
cit nu pot să sti
muleze pe bene
ficiar in folosirea 
lor. In aceeași or
dine de' idei. ing. 
Petre Roman — 
directorul general' 
al Centralei căr
bunelui din Pe
troșani — .sugera 
crearea posibilită
ții ca beneficiarul 
să • poată 
intre mai

dis-

și din 
legat de Leșul Ursului, 

exoloa-

minieră 
o realitate 

de real 
ar trebui 
către cer-

proiectare șl cercetare". Sugestia sa 
merge pînă la propunerea organiză
rii, după necesități, chiar „a unor 
cursuri speciale de familiarizare a 
proiectanților cu cercetarea și a cer
cetătorilor cu proiectarea".

Pe de altă parte — ca o altă ca
tegorie de soluții științifice greu de 
aplicat în producție — sînt rezolvă
rile parțiale, unilaterale. După opi
niile exprimate în cele 30 de răs
punsuri, una dintre cauzele princi
pale ale acestei anomalii ar repre
zenta-o unghiul de vedere prea 
„specializat" al cercetării științifice 
asupra cerințelor producției. în fond, 
nevoile economiei naționale sint 
concretizate, de regulă, în solicitări 
complexe, cu o sumedenie de aspec
te ■ dar 
de 
tat 
forurilor de coordonare de a defalca 
cererile practice, concrete, ale pro
ducției in elemente componente cje 
cercetare, de a asigura rezolvarea 
corelată a acestora, dar și de a le 
„recombina" în soluția finală totală. 
Alteori, asemenea fenomene apar și 
datorită faptului că cercetătorii vor 
să lase deoparte lucrările considera
te mai de rutină. Or, o temă presu
pune eforturi diferite — îndeosebi

• de creație, dar și de rutină, care îm-f. 
preună să ducă la o rezolvare 
coerentă, reală. Dintr-o astfel de 
cauză, la Uzina de mecanică fină din 
Capitală — după cum 
Victor Bizu, inginer șef 
frecvente reproiectări. Acestea 
cesită timp, mijloace materiale și 
fonduri în plus. La Uzina de produ
se sodice din Ocna Mureșului, feno
mene de acest fel au apărut însă și 
din alte motive. De unul dintre a- 
cestea se ocupă tovarășul Vasile 
Minăscurtă, inginer șef ; „Pentru că 
nu s-au evaluat bine de către .cer
cetători, de la început, dimensiunile 
cerințelor producției, s-a ajuns, în 
final, la o soluție subdimensionată, 
într-o astfel de situație a trebuit să 
fie luat totul de la început".

Un studiu privind procesul de coc- 
sare a costat Grupul industrial de

neprezentînd o soluție 
ansamblu — și nu fragmen- 

pe părți. Este de datoria

consemna 
au loc 

ne-

alege 
multe 

rezolvări ale aceleiași cerințe, acolo 
unde acest lucru este posibil. în ă- 
cest tel, uzinele nu vor mai fi obli
gate să preia spre aplicare oricum
— numai pentru faptul că nu există 
și altceva mai bun — soluții necores
punzătoare. Drept pentru care pro
pune „editarea anuală a unui catalog 
de soluții noi — pe domenii sau 
în general".

Mai greu de înțeles rămîne 'atitu
dinea unor cadre tehnice de la Ra
finăria nr. 1 Ploiești. După cum co
munica ing. Laurențiu Vlaicu — di
rectorul Centrului de cercetări și 
proiectări mașini și instalații tehno
logice pentru industria alim.entară și 
frigorifică (C.C.P.I.A.F.). de pe lingă 
întreprinderea „Tehnofrig" din Cluj
— specialiștii .de la. această rafinărie 
au avut de soluționat o cercetare 
privind realizarea de uleiuri frigori
fice noi. După ce au „plimbat-o" 
cîțiva ani la rind prin planuri, în 
cele din urmă ei au oferit soluția. 
Dar cum ? 'Au luat, în ultimă instan
ță, una dintre soluțiile mai Vechi, 
i-au schimbat denumirea și au pre
zentat-o ca... ultima „noutate" in 
materie. Ușor, nu ? Neavînd altceva 
mai bun în loc, producția a preluat 
spluțiâ'și a utilizata. Aștfei că „ai

i «lastă'-cohtinu'ă să producă,'și.răzi'^se2- 
„joase perturbații în practică (opriri 
de procese tehnologice, defecțiuni 
repetate ș. a.)“

*
. Vorbind despre calitatea rezol
vării pe care cercetarea știin
țifică o oferă producției, se cu
vine menționată incă o dată că ea 
depinde de nivelul soluționării, ca
racterul ei complet sau incomplet, 
de măsura în care este adaptată sau 
nu cerințelor curente ale unităților 
beneficiare și de momentul în care 
este oferită. Sint cerințe care trebuie 
să preocupe în mai mare măsură ca
drele din unitățile de cercetare ști
ințifică și de proiectare în scopul 
creșterii contribuției acestora la în
făptuirea obiectivelor majore ale 
dezvoltării economiei naționale.

Teodor CAZACU

• Fuga (ambele serii — pe ecran 
panoramic) ; PATRIA — 10; 15:19.
• O duminică pierdută : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45: 16: 18,15;
20.30.
O Misiunea tinerel Nhung : LU
MINA — 9—20 în continuare.
• Atunci i-am condamnat pe totl 
la moarte: CAPITOL — 9: 11,30; 
14; 16,15: 18.30: 20,45. MELODIA — 
9,30; 12; 16; 18.30: 20.45.
• Ultimul războinic : SCALA —
9: 11,15: 13.30; 16: 18.30: 21, BUCU
REȘTI — 9: 11,15; 13.30: 16:18,30:21. 
a Aventuri în Ontario : LUCEA
FĂRUL - 9; 11,15:------- --- -------
21. FESTIVAL - 9 
18,30; 20.45, FAVORIT - 9.15: 
13,45; 16; 18.15: 20.30.
• Love Story : VICTORIA 
11,15; 13,30; 16; 18.30: 20.45, 
VIȚA — 9; 11,15: 13,30: 16:
20.30, GLORIA — 9: 11,15: 13.30: 16:

(

I

Filmul „Ultimul răz
boinic" merită să fie 
văzut în special pentru 
creația actorului An
thony Quinn. Acțiunea 
se petrece în America 
de azi, într-o rezerva
ție unde trăiesc des
cendent! ai „pieilor 
roșii", o mină de oa
meni ale căror nume 
pitorești amintesc tri
burile de războinici 
care stăpîneau cind- 
va aceste meleaguri. 
Interpretul neuitatului 
„Zorba grecul" apare 
în rolul unuia dintre 
„americanii pe cale de 
dispariție", cum li se 
spune „indienilor" din 
rezervație. ; un per
sonaj tragicomic, ale 
cărui profunde resurse 
de umanitate le dez
văluie în cele mai 
bune momente ale a- 
cestiii film (realizat 
după romanul „Ni
meni nu iubește un in
dian beat" de C. Huf- 
faker, roman consacrat 
condițiilor precare de 
existență și revoltei 
unora dintre pensiona
rii anacronicelor re
zervații).

Regizorul Carol Reed 
(autorul controversa- . 
țului film „Oliver' 
prezentat 
mult și. pe 
noastre) mizează, după 
cum e firesc, pe dispo
nibilitățile interpretu
lui principal, oferindu-i 
posibilitatea să contu
reze — de-a lungul u- 
nor episoade realizate 
cu o inventivitate co
mică nestăvilită — 
portretul unui gen de 
Don Quijotte indian, 
antrenat într-o bătălie 
inegală și aparent ab
surdă cu „civilizația 
fețelor palide". Preve
derile unor vechi a- 
corduri, parafate pe 
vremea lui George 
Washington, îi ajută P<-‘ 
indieni să întârzie con
strucția imei șosele 
care trece pe teritorițil 
rezervației sau să pu
nă stăpînire pe un 
tren de marfă ale că
rui vagoane le trans
formă în locuințe : în 
virtutea acelorași acor
duri, ei revendică, în 
cele din urmă, chiar 
dreptul de proprietate 
asupra orășelului din 
apropiere. Și manifes
tează conduși Călare

nu de 
'ecranele

de eroul filmului — îm
brăcat festiv in uni
forma de sergent al 
armatei americane și 
cu pene înfipte în chi
piul militar — în timp 
ce fotografii, reporterii 
de televiziune urmă
resc intrigați și amuzați 
neobișnuita procesiu
ne, într-o atmosferă 
ce nu lasă să se între
vadă tragicul ei epilog. 
De-a lungul între
gului film, Anthony 
Quinn domină ecranul, 
interpretînd magistral 
stările prin care trece 
personajul său, fronda 
inconștientă ca și reac
țiile izvorite din dem
nitate dar invederînd 
acea vocație a înfrîn- 
gerilor biruitoare, pro-

cronica 
filmului

prie și altor eroi în
truchipați de popularul 
actor. Avatarurile „ul
timului războinic" stîr- 
nesc adeseori risul, 
însă personajul ca a- 
tare — pitoresc, învă
luit de o poezie tristă 
— dobindește o anu
me monumentalitate,, 
iar evoluția sa este 
marcată de cîteva ac
cente satirice deloc 
voalate la adresa ine
chităților, a anacronis
melor evocate pe 
ecran.

Unii recenzenți apu
seni ai acestui film (de 
pildă, in' revista „Ci- 
nema. ’71). observau că 
„Ultimul războinic" nu 
pune deplin în valoare 
substanța romanului o- 
riginar, care implica în 
mod direct realități 
grave ale Americii 
contemporane (atenta
tul. final împotriva e- 
roului întruchipat de 
Anthony Quinn evo- 
cîndu-1 pe cel comis 
împotriva lui Martin 
Luther King). N-am 
citit romanul, dar fil
mul — chiar dacă su
gerează viața 
a minorității 
din rezervații, 
nismul sau 

violentă

prezentanților unor o- 
ficialități — pare în- 
tr-adevăr, cu excep
ția ultimei sale părți., 
creat prin prisma unei 
viziuni condescenden
te și care frivolizează, 
intr-o măsură, proble
me sociale acute. Este 
o impresie determi
nată , poate, sau ac
centuată, de factura 
povestirii cinematogra
fice, frecvent înclinată 
spre caricaturizare și 
tributară pe alocuri u- 
nui umor destul de fa
cil. Există, din acest 
punct de vedere, un 
contrast vizibil intre 
momentele de un co
mic gros al cărui resort 
îl reprezintă beția, și 
o seamă de episoade, 
chiar dintre cele bur
lești, în care pot fi 
descifrate generozita
tea simplă, frumuse
țea interioară a eroi
lor. Urmărirea din eli
copter a indianului fu
gar, ca și alte secvențe 
cu un dramatism con
ținut, și îndeosebi fi
nalul, dau un plus de 
relief acestui film rea
lizat de un cineast 
care-și cunoaște mese
ria, dar . care, în nu
mele succesului de 
casă, nu-și refuză anu
mite concesii. Dacă am 
face abstracție de ob
servațiile de mai îna
inte, am putea conchi
de că filmul, foarte 
bine ritmat, cu situații 
suculente, cucerește 
sala. Datorită mai ales 
lui Apthony Quinh, 
care — și de astădată 
— oferă publicului un 
mare recital de ac
torie.

Consemnînd filmul, 
trebuie să arătăm că 
spectacolul cinemato
grafic suferă din pri
cina calității copiei 
prezentate — cu un co
lorit 
mitiv. 
xistat 
culori 
astfel 
rabile, 
ceastă 
nalată 
ori în 
ta să 
zată de factorii compe- 
tenți.

MICULUI ECRAN
• începînd de azi, televiziunea își înmulțește orele de 
transmisie, își îmbogățește programul cu noi emisiuni
• Telespectatorii pot urmări programe diverse și în

cursul dimineții

mizeră 
indiene 
filisti- 

ostilita-
D. COSTIN

(Urmare din pag. I)_

A aparut nr. 1/1972 

al revistei 
JÎNĂBIIL LENiNISȚ" 

i-J—.

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viață din 31 ianuarie 
1972 au ieșit câștigătoare următoarele 
oiDt combinații de litere : Y.J.D. : 
C.N.E. ; B.V.V. ; X.E.A. ; I.P.W. ; 
U.Y.K. ; D.P.G. ; X.O.O.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
ciștigătoare una sau mai multe din 
aceste combinații de litere urmează 
să se adreseze unităților ADAS pen
tru a primi sumele cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri, este necesar ca asigu
rații să achite primele de asigurare 
la termenele stabilite.

La cinematografele „Capitol" și „Melodia" din Capitală

„Atunci i-am condamnat pe toți la moarte

Producție a studioului cine
matografic București. Cu 
AMZA PELLEA, Ion Besoiu, 
lurie Darie, Gh. Dinică, 
Ioana Bulcă, Octavian Co- 
tescu, Cristian Sofron, Ma- 
ria-Clara Sebok. Scena
riul : TITUS POPOVICI. Re
gia : SERGIU NICOLAES- 
CU. Muzica : TIBERIU O- 
I.AH. Imaginea : ALEXAN

DRU DAVID

18,15; 20,30, TOMIS'— 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18,15: 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
• Unchiul Vania : DOINA — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Mirii anului II : FEROVIAR — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15: 20,30, AURORA — 9: 11,15;
13,30; 15.45: 18; 20,15, FLAMURA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18.15: 20,30.
• Să cumpărăm o mașină de 
pompieri — 9—13,30 tn continuare. 
Program de documentaro — 
TIMPURI NOI.
e Copacii mor in picioare :
GA — 9.15: 11.30; 13,45: 16: 
20,30, MODERN - 9; 11,15: 
16; 18.15: 20,30.
O Grădinarul spaniol — 10; 12:
14.15, Frumoasa americană — 16.30:
18.45; 21 : CINEMATECA (sala
Union),
o Decolarea : LAROMET — 15,30; 
17,30: 19.30. POPULAR — 15.30; 18:
20.15.
• Steaua de tinichea : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE - 15.30: 
17,45: 20.
• Abel, fratele tău : PACEA — 
15.45; 18: 20.15.

20,15 :

ft

• Floarea de cactus : BUZEȘTI
— 15,30; 18; 20,15.
• B.D. la munte și la 
DRUMUL SĂRII — 15,30;
FLOREASCA — 15,30; 17:
ARTA - 15,30; 18: 20.15.
e Cea mal frumoasă soție : BU- 
CEGI - 15,45; 18; 20,15, GIULEȘTI
— 15.30; 17,45; 20.
• Neînfricatul Gyula, vara și Iar
na : FLACĂRA - 15,30; 17.45; 20.
• Sunetul muzicii : UNIREA — 
15,30:19.
• Articolul 420 ; LIRA — 15,30; 19. 
e Sorgul roșu : FERENTARI — 
15.30; 17.45; 20.
• O floare șl doi grădinari : 
CRÎNGAȘI - 15,30; 19. MIORIȚA
— 9; 12,30: 16; 19.30.
• Mihail Strogoff : MUNCA 
15,30; 18: 20,15.
• Waterloo :
16; 19.
• Aeroportul :
19, COSMOS -
• Anna celor o 
HOVA — 15,30;
• Hello, Dolly 1 : 
15,30; 19.
• Ritmuri spaniole : VITAN 
15,30: 18; 20.15.

mare :
17,45: 20,

20,30, teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Ciclul : Tineri interpret! pe scene
le Filarmonicii. Recital de flaut 
susținut de Pall Denes — Ia pian 
Doina Prodan-Ilioiu. Recital de 
harpă susținut de Ion Ivan — 20. 
e Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19,30.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
• Conservatorul de muzică „Ci- 
prlan Porumbescu" : Recital, de 
pian susținut de Viorica Dimitriu 
și Octav Radoi — 20.
• Teatrul Municipal „Maria Fi- 
lotti“ din Brăila (în sala Comedia 
a Teatrului Național ,J. L. Cara- 
glale“) ; Ce înseamnă să fii onest 
- 20.
» Teatrul Național „V.. Alecsan- 

lași (în sala Teatrului

artificial, pri- 
întrucît au e- 

și alte filme în 
care âu rulat în 
de copii deplo- 
socotim că a- 
problemă, sem- 
de mai multe 

presă, ar meri- 
fie atent anali-

Televiziunea, atît de integrată în 
viața noastră cotidiană. își lărgește, 
începind de azi, programul, desfășu- 
rîndu-și astfel mai amplu, mai di
versificat rolul său important în 
răspindirea științei și culturii. în pro
cesul de educație și instrucție a ma
selor celor mai largi. Paralel cu in
troducerea programului zilnic de di
mineață (cu excepția zilei de luni) 
se mărește și numărul de ore al emi
siunilor de după-amiază, programul 
începînd in jurul orei 16,30. în acest 
fel numeroși telespectatori angrenați 
în producție, în schimburile II și III, 
în procesul de învățămint sau reți
nuți de alte obligații profesionale și 
familiale, care înainte erau privați 
de posibilitatea urmăririi multor 
emisiuni, vor avea acces la progra
mele care îi interesează în mod 
deosebit. De altfel, pentru toți tele
spectatorii. televiziunea oferă, o dată 
cu introducerea noului program de 
emisie, o arie tematică substanțial 
mărită, o posibilitate de informare 
mai cuprinzătoare.

Dintre emisiunile ce vor fi inau
gurate în această săptămînă amin
tim, in primul rind, pe cele de ac
tualități :

• La ora 9 dimineața emisiunea 
TELEX, cuprinzind într-un scurt bu
letin de știri relatarea principalelor 
evenimente 
nopții ;

• La ora 
prînz.

• Luni, 
vineri seara la ora 22.30 emisiunea 
„24 de ore" va constitui un panora
mic al evenimentelor politice interne 
și internaționale ale zilei însoțite de 
informații, comentarii și interviuri, 
filme documentare de actualitate, 
precum și pelicule de arhivă care să 
permită prezentarea evenimentelor 
într-un context mai larg.

De un interes major se va bucura, 
sîntem siguri, emisiunea „Drum în 
istorie", difuzată vineri Ia orele 21,45, 
care își propune ca prin reportaje șî 
filme documentare consacrate mu
zeelor, monumentelor țării, caselor 
memoriale, vestigiilor istorice, să dea

petrecute în cursul
12, un TELEJURNAL de

marți, miercuri, joi . și

o imagine grăitoare a trecutului de 
luptă a poporului nostru.' Alături de 
această emisiune de educație patrio
tică, adresată tuturor vîrstelor, tine
retul va beneficia și de o enciclope
die bogat ilustrată cinematografic și 
intitulată „Dc la alfa Ia omega" 
(marți ora 18,00).

Viețile exemplare ale unor oameni 
de știință cum au fost : Giordano 
Bruno, Galilei, Babeș, Cantacuzino, 
Pavlov, Pasteur și alții, vor fi evo
cate în emisiunea „O viață pentru o 
idee" (miercuri,. 17,30).

Celor mai mici telespectatori, pre
școlarii și elevii din primele clase, 
le este adresată noua emisiune „Prie
tenii lui Așchiuță" (vineri, ora 16,30).

Concepții pedagogice moderne, me
tode audio-vizuale sincronizate cu 
posibilitățile micului ecran stau la 
baza programelor de teleșcoală și a 
cursurilor de limbi străine (franceză, 
engleză, rusă, germană), care, prin 
reluarea lor periodică, constituie un 
ajutor prețios in înțelegerea princi
palelor materii de învățămint. în pe
rioadele de pregătire a examenelor 
vor fi organizate lecții de sinteză 
care ii vor ajuta pe școlari să-și. 
sistematizeze cunoștințele dobindite.

Răspunzind unor deziderate mai 
vechi ale numeroșilor telespectatori, 
programul de dimineață va oferi în 
reluare și unele emisiuni selectate 
după criterii valorice. Astfel, vor 
putea fi urmărite principalele emi
siuni politice, economice, anchete și 
reportaje, emisiuni de știință și prim- 
plan. Alături de acestea vor fi
gura : Telecinemateca, Romanul-foi- 
leton. Filmul serial. Teatrul TV și, 
bineînțeles, emisiuni de divertisment.

Posibilitățile televiziunii de a-și în
deplini menirea instructiv-educativă 
sint astfel mult sporite. Avem toate 
motivele să sperăm că noile dimen
siuni ale programului micului ecran 
vor face ca televiziunea să contribuie, 
într-o și mai mare măsură, la înfăp
tuirea programului elaborat de partid 
in vederea lărgirii orizontului de cu
noaștere și a ridicării conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii din țara 
noastră.

CURSUL UNIVERSITAR
______ ...

în'‘ cunoaștere r sâu arii’ mai fragQe, 
neconsolidate încă ■ suficient ■ prin ar
gumentație, se subliniază tranșant 
distincția. în aceste cazuri ierarhia 
reală a fenomenelor trebuie să fie 
exact reflectată. Pentru că să nu ui
tăm : din expunerea profesorului stu
dentul poate învăța și pericolele la 
care expune receptivitatea nediferen
țiată față de tot ce îi apare ca nou, 
și căile dc a evita confuzia dintre 
adevăr și eroare. Obișnuința de a 
dezvolta in contextul fiecăreia din 
expuneri cite o problemă cu semni
ficații mai largi, uneori cu rezo
nanțe în întregul domeniu al științei 
respective, prezintă un interes deo
sebit din acest punct de vedere, în- 
trucit permite studentului să dis- 
cearnă mai exact dimensiunile ade
vărurilor pe care le cunoaște. Doar 
astfel concepute, cursurile vor des
chide perspectiva 
rupte. ~ 
•derca 
lează și curiozitatea științifică, o- 
bișnuiește cu disciplina gindirii. 
Nimeni nu mai poate restrînge 
funcția cursului la cea de simplă in
formare care — singură — este rea
lizabilă prompt și prin diferite alte 
mijloace. . Aportul acestuia trebuie 
să devină fundamental la formarea 
gindirii și a personalității cu jude
cată științifică, într-un proces de 
conlucrare.

Ajungem astfeh nemijlocit, la re
lația dintre curs și educație, arie în 
care se manifestă încă unele con
fuzii. Cerind, pe bună dreptate, ca 
fiecare curs universitar să dobîn- 
dească o puternică funcție educativă, 
nimeni nu se gîndește, desigur, la 
transformarea unei lecții de specia
litate intr-o lecție care preia conți
nutul vreunei științe sociale. Există 
insă atît de multe puncte de inter
ferență, incit este normal ca valoa
rea educativă să rezulte chiar din 
cea mai „profesionalistă" expunere. 
Pătrunderea în intimitatea genezei 
unor mari descoperiri impulsio
nează considerabil interesul față de 
știință și nu rareori orientează vii
toare profesiuni. Modul de depășire 
a dificultăților intîmpinate de multi 
oameni de știință, prin 
cimpului de investigație, 
condiții economico-sociaie, 
de asemenea, 
ale gindirii. înțelegerea implicații
lor largi ale unor fapte de știință'

instruirii neintre-
Cursul învață și deprin
de analiză logică, stimu-

antrenări

natura 
sau prin 
asigură, 

fructuoase

atrage atitudini afecțive și opțiuni 
. politice certe. Pentru ,,pă în tot acest 

' ; pitoceș. o concluzie esențială se im
pune de la sine : în- toate domeniile 
unde OMUL reprezintă obiectul 
studiului, problemele etice ne apar 
și mai fățiș inseparabile de toată 
problematica pe care o vehiculează 
cursurile.

în formă, expunerile de curs uni
versitar se pot prezenta extrem de 
nuanțat. în această direcție aptitudi
nile pedagogice ale profesorului sînt 
'determinante. Marii creatori de școa
lă au fost, cu puține excepții, anima
tori ai ........... ...............................
lor de 
mediul 
in față 
putem 
de la catedră, chiar respectînd pe 
deplin rigoarea retoricii și știința 
captivării auditoriului. Eficiența orei 
de curs trebuie mult sporită. în acest 
înțeles, prima condiție este de a asi
gura unitatea spirituală cu masa de 
studenli, comunitatea de gîndire. 
Transmiterea conținutului de idei nu 
se poate face cu randament și in de
plinătate. dec-ît atunci cind se reali
zează un flux în dublu sens. Cel 
care expune este menținut în tensiu
ne cînd are sentimentul că este în
țeles, transmiterea devine totală, prin 
stimularea inversă. Expunerea cea 
mai eficientă este cea activă, prin 
dialog viu, cu participarea auditoriu
lui emancipat de sub austeritatea 
acelui steril „ex cathedra". Se reali- 
zează astfel un schimb de iddi pe 

. care instructorul trebuie să-1 stimu
leze Continuu, o colaborare, o gîndi
re împreună. Este o ipostază mult 
superioară celei de tip scolastic, a 
preluării cuvintului scris.
' Studentul are nevoie desigur și de 
curs scris, sau de manual, de tratat 
etc. Raportul tuturor acestora cu ex
punerea (deși a devenit o tautologie, 
se cuvine poate totuși subliniat : ex
punerea liberă, singură acceptabilă) 
cunoaște o dialectică particulară. 
Cursul predat nu trebuie să repro
ducă pe cel scris. Face doar refe
riri la el. indicind problemele care 
pot fi însușite exclusiv prin studiul 
individual, completîndu-1 cu tot ceea 
ce este demn de semnalat din pro
gresul ultimei perioade și corectînd 
erorile pe care acest progres le-a 
dezvăluit. Cursul scris ne apare 
ca un clișeu static pe care inevitabil 
Vremea îl învechește. Cursul expus 
trăiește prin el insuși, are mișcare 
cinematografică, de insistență asu-

spiritului științific și ai idei- 
progres mai ales prin inter- 
eursurilor lor, a celor expuse 
tineretului. Totuși nu ne mai 
mulțumi astăzi cu prelegerea 

chiar respectînd 
retoricii

Glulești) : Sfinta Ioana a abatoa
relor — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Jocul de-a 
vacanța — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierduta — 
20; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Spectacol de poezie și muzică 
— 20.
• Teatrul Mic : Balul absolvenți
lor — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Studio) ; Schimbul — 20.
• A.T.M. (in sala Teatrului de
Comedie) : 7 balade cu — ’
Gheorgbe — 20.

. • Teatrul ,;Ion Creangă" : 
cu măști — 9.30.
• Teatrul evreiesc de stat 
nunți șl un divorț — 19,30.
s Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 15; 
(sala din str. Academiei) : De ce 
a furat zmeul mingea — 17.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion VaSllescu" : Floare de cactus 
— 19,30.
• Circul Globus : ’72 Circ ’72

t V
18.25

19.30
20,00PROGRAMUL I

8,55 Deschiderea emisiunii de di
mineață.

9,00 Telex.
9,05 Teleșcoală

Ore de limba rusă (I), 
Căminul (re)uarea emisiuni) 
de luni 31 ianuarie).
Roman foileton ; ,,David Cop
perfield" (reluarea episodu
lui I).
Telejurnal.
Deschiderea emisiunii de 
după-amlază • Avanpre
miera.
Cum vorbim
Muzică populară interpretată 
de Nicu Moldovan,
De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru elevi.

Film documentar : „Reflexe șl 
reflecții*'. Regia : Mirel Ilișiu. 
Gala, lnterpreților 
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici. Filmul „Isprăvile 
lui Mighty Mouse" — produc
ție a studiourilor americane. 
Telejurnal.
Seară de teatru : „Zestrea" de 
Paul Everac. Piesă distinsă cu 
premiul I la concursul de sce
narii Radiotelevlzlune.
„Invitație la vals" de Weber.21.50 .

22,10 Teleglob : Orele Șanhalulnl.
22,30 „24 de ore".

pra detaliului .semnificativ, de aduce- 
. re în prim plan â ,noilor concepte 
sau a celor mai . greu accesibile, cu 

. trecerea sumară peste- aspectele mai 
bine clarificate. Primul este sistepta- 
tic și exhaustiv, al doilea este prin 
excelență expresiv, reținînd la fieca
re reluare mereu atenția cu alte pro
bleme. Cele două cursuri se comple
tează astfel reciproc.

Tehnologia cursului universitar s-a 
îmbogățit mult. Mai întii, însăși for- 

■ ma spre care tinde este contrară ce
lei de-tțurs-disctirs, devenind un curs- 
dezbatere. Problematizarea expunerii, 
tratarea adevărurilor certe, cu valoa
re științifică, dar și a îndoielilor 
științei, a ipotezelor, discutarea ar
gumentației pro și contra, aduce in 
amfiteatru pulsul unei manifestări 
științifice pasionante. Atragerea stu
denților prin întrebări adecvate nive
lului lor de competență, cointere
sarea lor prin capacitatea de a jude-, 
ca atunci cînd le lipsesc încă infor
mațiile necesare, sînt modalități care 
pot fi extinse. Anunțarea din timp a 
conținutului expunerii poate oferi în 
această privință unele avantaje. Con
comitent, se recurge la posibilitățile 
metodelor audio-vizuale ajutătoare. 
Documente fotografice sau sonore, 
prelucrări grafice ale unor fenome
ne, transmisia televizată a unor eve
nimente îmbogățesc . mult valoarea 
cursului. atunci cînd dozarea lor 
este potrivită iar momentul oportun, 
învățămîntul trebuie să asimileze 
toate tehnicile pe care progresul 
i le pune la dispoziție, căutînd solu
ții optime pentru integrarea lor în 
circuitul instructiv-educativ. Profeso
rul rămîne însă cel care decide și re
curge în mod ajutător Ia mijloacele 
de care dispune. Prezența lui indis
pensabilă va scuti școala de mîine de 
învățămintul anonim, mediat de apa
rate electronice. Caracterul învăță- 
mintului rămîne uman nu numai prin 
polii care îl definesc — magistru și 
elev — ci și prin mijloacele folosite.

Nevoile stringente ale integrării 
unor discipline conturează tot mai 
pregnant cursul „în echipă", la care 
participă specialiști diferiți, după un 
program bine chibzuit, reglat de 
conducătorul catedrei. Abia schițat, 
se pot întrevedea perspective de apli
care chiar pentru mese rotunde cu 
caracter didactic, menite să închege 
mai bine problemele interdisciplina- 
re. de graniță.

în ce privește imperativul legării 
învățâmîntului de practică, experien
ța acumulată mai înainte la facultă
țile cu conținut practic furnizează ja
loane de mare utilitate. Cursul nu 
poate rămîne străin de acest proces 
unificator. în Învățămîntul medical 
avem de multă vreme cristalizat 
conceptul „de lecție clinică" pentru a 
cuprinde tocmai cursurile care por
nesc de la observația practică și re
vin la ea, cu precizările de conduită 
motivate științific și bine ințelese. 
în alte domenii, lecția trăiește in 
jurul unui experiment, al unui feno
men natural sau social etc. Nu trece 
cu vederea că numeroase noțiuni de 
aplicare practică sînt clarificate în 
mare măsură tocmai prin dezbateri
le de la curs. în acest fel. cusul 
universitar contribuie multilateral la 
formarea viitorului profesionist, el 
nu poate avea un caracter pur „teo
retic". Armonizarea programului de 
cursuri cu cel de seminarii și de lu
crări îi sporește această contribuție. 
Printr-o bună organizare poate creș
te capacitatea formativă și instructi
vă a tuturor acestor forme conjugate.

Evident, sînt necesare multiple ca
lități din partea ' ' ” ‘ _
pentru a introduce formula de curs 
potrivită t'ior’î-ei rituații concrete. 
O mare atenție trebuie acordată, de 
aceea, perfecționării și autoperfec- 
ționării continue a întregului fond de 
cadre ai universităților noastre. •
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PROGRAMUL II
Snoave

: Două
PROGRESUL

16:

VOL- 
18,15; 
13.30:

VIITORUL 
15.30; 19. 
mie de zile : RA- 
10.

MOȘILOR

13,30; 16; 18.30;
11,15: 13.30: 16;

11,30:

Tudor

Desene animate.
Tineri interpret! : pianista 
Dana Protopopescu.
Uni verși tari a. Avanpremiera 
la primul examen.
Buletin de știri.
Cărți și idei

20.30

20,45
20,50
21,20 Blocnotes de Eugen Mândrie
21,35 Portativ ’72 — revista muzicii 

ușoare TV.
22,00 Film serial : ,,Planeta gigan- 

(reluare).

cadrelor didactice



SClNTEIA—marți 1 februarie 1972

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceausescu, a primit 

scrisorile de acreditare a noului
ambasador al Regatului Unit 

al Marii Britanii
Cu prilejul prezentării scrisorilor, 

ambasadorul Derick Rosslyn Ashe a 
transmis președintelui Consiliului de 
Stat, guvernului și poporului român 
urări de bunăstare și prosperitate 
din partea, reginei Angliei. Elisabe- 
ta a II-a.

„Sînt fericit să- constat — a spus 
ambasadorul englez — că relațiile 
dintre România și Regatul Unit au 
continuat să se dezvolte satisfăcător 
în timpul misiunii predecesorului 
meu. între țările noastre au avut loc 
schimburi .la toate nivelurile. Guver
nul Maiestății Sale este convins că a- 
isemenea schimburi sînt în interesul 
ambelor noastre țări și este dornic 
ca, împreună cu guvernul român, să 
le promoveze in continuare. S-a spus 
cu adevărat, in numeroase ocazii 
precedente, că aceste schimburi sînt 
simbolul dorinței guvernelor și po
poarelor noastre de a se cunoaște 
mai bine și de a dezvolta cooperarea 
m avantajul ambelor țări".

„Considerăm — a spus în conti
nuare vorbitorul — că bunele 
relații existente între guvernele 
și popoarele noastre sint o 
contribuție pozitivă la pacea, secu
ritatea și mai buna înțelegere, atît 
in Europa cit și in lumea întreagă. 
Guvernul meu intenționează să con
tinue promovarea unor relații bune 
pe baza principiilor pe care ambele 
noastre guverne le recunosc in rapor
turile dintre state — și în aceasta 
eu sper să am un rol“.

Referindu-se la recenta aderare a 
Angliei la Comunitatea Economică 
Europeană, ambasadorul englez a a- 
rătat, printre altele :

„O trăsătură esențială a politicii 
guvernului Maiestății Sale va fi a- 
ceea de a face tot ceea ce ii stă in 
putință pentrd a contribui la lărgi
rea schimburilor comerciale și a coo
perării intre Comunitatea Economică 
Europeană și alte state din Europa.

Guvernul Maiestății Sale dorește 
să coopereze cu guvernul român 
pentru a încuraja sporirea contacte
lor între cele două țări prin vizite 
personale și relații între diverse in
stituții. Prețuim programul de schim
buri culturale și acordăm o deose
bită importanță dezvoltării relațiilor 
comerciale.

Guvernul Maiestății Sale are plăce
rea 6ă constate dezvoltarea continuă 
a acestor relații și, îndeosebi, ampli
ficarea contactelor dintre firme bri- 
•tanice și ministere și întreprinderi 
industriale românești. în același 
timp, guvernul Maiestății Sale re
cunoaște că există anumite proble
me care confruntă dezvoltarea în 
continuare a comerțului anglo-român 
și care, trebuie depășite". Arătînd ,că 
guvernul englez „apreciază în mod 
special necesitatea1 ca România 
să-și sporească exporturile în Rega
tul Unit", vorbitorul a relevat că gu
vernul englez a propus guvernului ro
mân încheierea unui nou acord econo
mic și comercial anglo-român, acord 
al cărui text se află acum în stu
diul ambelor guverne. „Guvernul 
Maiestății Sale — a spus el — speră 
că va fi posibil să se avanseze ra
pid în direcția semnării acestui acord 
care trebuie să sprijine în mod efec
tiv dezvoltarea relațiilor comerciale 
anglo-române".

în continuare, ambasadorul englez 
a subliniat :

„Pe un front mai larg, guvernul 
Maiestății Sale a salutat progresele 
obținute în realizarea acordului asu
pra viitorului Berlinului și în înche
ierea acordurilor între Republica Fe
derală a Germaniei, Uniunea Sovieti
că, Polonia și Germania răsăriteană. 
Sperăm și credem că aceste acorduri 
vor duce într-o măsură mai mare la 
destindere și vor contribui la stator
nicirea unei mai mari securități în 
Europa. Considerăm că propusa con
ferință pentru securitate și cooperare 
ar constitui un pas prețios în această 
direcție".

în încheiere, ambasadorul englez 
a exprimat dorința de a contribui la 
dezvoltarea relațiilor de tot felul și 
la toate nivelurile dintre Regatul 
Unit al Marii Britanii și Republica 
Socialistă România.

Luînd cuvintul,- președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, a 
urat ambasadorului englez bun ve
nit în țara noastră și i-a mulțumit 
pentru urările ce i-au fost adresate 
personal, precum și guvernului și 
poporului român, din partea reginei 
Elisabeta a II-a, a guvernului și 
poporului englez.

în continuare, președintele Consi
liului de Stat a spus :

„Poporul român — angajat cu toate 
energiile sale creatoare în opera de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate — promovează, pe 
baza principiilor dreptului internațio
nal, relații to't mai largi cu toate sta
tele. fără deosebire de orînduirea lor 
socială, hotărît să participe activ la 
instaurarea unui climat de pace Și 
colaborare în Europa și în întreaga 
lume. în acest context, doresc să re
lev cu satisfacție evoluția ascenden
tă pe care o cunosc relațiile dintre 
România și Marea Britanie — relații 
care se amplifică și se diversifică 
continuu.

Evoluția schimburilor comerciale 
și a cooperării economice, industriale 
și tehnice româno-britanice ilustrea
ză evident posibilitățile largi care 
există pentru dezvoltarea lor în vii
tor, corespunzător intereselor ce.lor 
două țări, potențialului și dinamicii 
economiilor lor naționale.

Ne exprimăm speranța că acordu
rile și înțelegerile existente, pe linie 
economică, ca și cele ce vor fi în
cheiate în viitor, vor oferi un cadru 
adecvat pentru lărgirea continuă a 
schimburilor economice și de altă 
natură dintre România și Marea Bri
tanie și vor ■ crea condiții favorabile 
pentru creșterea mai accentuată a 
exporturilor românești în țara dum
neavoastră și echilibrarea balanței 
comerciale. Am reținut, domnule 
ambasador, dorința guvernului englez 
de a acționa în acest scop, de a pro
mova în continuare schimburile la 
toate nivelurile între țările noastre. 
Apreciez, ca și dumneavoastră, că a- 
ceste schimburi vor contribui la o 
mai bună cunoaștere și înțelegere 
între popoarele și guvernele țărilor 
noastre. în ceea ce ne privește, vom 
acționa pentru a .lărgi și amplifica, 
în continuare, relațiile multilaterale 
dintre România' și Marea Britanie, 
contactele între reprezentanții celor 
două țări. După părerea noastră, pro
gresul general ăl omenirii și al fiecă
rei națiuni în parte, statornicirea unor 
raporturi normale intre state și întă
rirea încrederii între popoare impli
că dezvoltarea nestingherită a unor 
relații — economice, tehnice, științi
fice și culturale — echitabile, elimi
narea tuturor barierelor artificiale 
din calea lor".

Referindu-se la problemele conti
nentului nostru, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
spus :

„Ca țară europeană, România este 
vital interesată în edificarea trainică 
a securității și păcii pe continentul 
nostru. Recenta consfătuire de la 
Praga a Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Tra
tatul de Ia Varșovia și declârația a- 
doptată cu acest prilej aii relevat' câ 
există' posibilități reale jjent.ru a • de
termina transformarea continentului 
european într-o regiune a păcii per
manente, trainice, într-o zonă a con
lucrării fructuoase între state su
verane și egale în drepturi. Consi
derăm că toate țările continentului, 
fără deosebire de orînduirea lor so
cială, au datoria de a acționa activ 
pentru realizarea acestui înalt dezi
derat al păcii și securității în Eu
ropa.

Guvernul și poporul român, apre
ciind cursul pozitiv în favoarea 
destinderii și păcii, pe care-1 cunosc 
evenimentele din ultima perioadă, 
militează consecvent în direcția spri
jinirii și intensificării acestui proces, 
a instaurării în Europa a unor re
lații noi, bazate pe încredere și co
laborare. Considerăm că în etapa ac
tuală sînt întrunite condițiile pen
tru a se putea trece cit mai repede 
la pregătirea pa baze multilaterale și 
la convocarea conferinței general- 
euiopene”.

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a urat ambasadorului en
glez succes în îndeplinirea misiunii 
încredințate și l-a asigurat de, tot 
sprijinul Consiliului de Stat-, al gu
vernului român și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire prie
tenească cu ambasadorul Derick 
Rosslyn Ashe.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu, secretar 
al Consiliului de Stat, și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne. Au fost, de asemenea, pre- 
zenți membri ai Ambasadei Rega
tului Unit al Marii Britanii la Bucu
rești.
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(Urmare din pag. I)

culant pentru tonajul vagoanelor 
destinate exportului, efectuează cîn- 
tărirea la una din gările de pe par
cursul transportului, de unde aș
teaptă — fără să se impacienteze 
dacă se întîrzie — comunicarea pri
vind greutatea mărfurilor încărcate. 
La fel, cu regularitate, Fabrica 
de confecții și Combinatul de fire 
artificiale, ambele din Brăila, _ și 
Uzina de fibre sintetice de' la Săvi- 
nești au necazuri in primirea docu
mentelor de la stațiile C.F.R. care le 
deservesc, fie pentru că documentele 
se întocmesc în funcție de . „bună
voința" salariaților stației, fie pen
tru că se omite să se trimită și ex
peditorului un exemplar — așa cum 
prevăd reglementările — fie pentru 
că pur și simplu... se pierd. Sint 
notabile progresele înregistrate în 
ultima vreme în privința asigu
rării unui transport rapid» și si
gur al mărfurilor către benefi
ciarii externi, dar, cu aceeași pre
cizie de ceasornic, cu aceeași sigu
ranță și seriozitate, trebuie să fie 
privită și necesitatea accelerării cir
culației documentelor.

Nu este vorba de aspecte de formă, 
ci de unele de fond, intrucit toate 
aceste neajunsuri se localizează, in 
cele din urmă, la unitățile de comerț 
exterior, care nu pot întocmi la vre
me formele de încasare a contrava
lorii mărfurilor. Pentru unele pro
duse expediate de întreprinderea 
„Electroaparataj" din Capitală, Ia 21 
mai 1971, factura externă a putut fi 
îhțocmită de întreprinderea de co
merț exterior „Electronum" abia la

19 iulie, deoarece documentul de 
transport — datat 4 iunie 1971 — s-a 
primit de la unitatea care a efectuat 
transportul abia la 10 iulie. Deci, cu 
o intîrzicre de aproape două luni, 
timp in care nu s-a putut beneficia 
de valuta aferentă mărfurilor vin- 
dute. Intr-o situație asemănătoare 
s-a aflat și Direcția de export-im
port „Dacia" care ă putut trimite o

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT

PRAHOVA

Prima promoție
Prima promoție de ingineri ai In

stitutului de petrol din Ploiești a 
fost repartizată să lucreze în rafi
năriile și schelele petroliere din 
Prahova și din alte unități ale țării. 
Tînărul centru universitar ploieș
tean numără în prezent peste 400 
studenți, viitori ingineri și subin- 
gineri în ramura petrolului. Pentru 
a li se crea condiții optime de în
vățătură, aici a fost dat în folosință 
de curind noul edificiu al institutu
lui de petrol, o clădire modernă, 
care cuprinde numeroase săli 
cursuri, laboratoare, ateliere, 
stalații, anexe sociale.

manifestări se concretizează in 
forme dintre cele mai variate : 
mese rotunde, recitaluri de poezie, 
simpozioane, montaje muzical-lite- 
rare, dezbateri pe teme ale eticii și 
echității socialiste, întîlniri ale ti
nerilor cu activiști, de partid, con- . 
sfătuiri etc. Toate: aceste manifes
tări sint menite sș contribuie la 
dinamizarea vieții spirituale a ju
dețului, la cultivarea sentimentelor 
de responsabilitate și echitate 
cială.

muna Miercurea Sibiului au dat 
programe formații de dansuri, fan
fare și coruri din Orlat, Dobirca, 
Apoldu de Sus și Miercurea.

so-

COVASNA

cabană mică
fost dată în folosință o nouă

de i • 
in-

Atelierul 300

„Eprubetele" gigantice
de la poalele masivului

Banren

CARAȘ- 
SEVERIN

Ordine, 
curățenie, 
siguranță 

Uzina constructoare de

Cu ajutorul unităților econo
mice, în cadrul școlilor de cultură 
generală și liceelor teoretice din 
județul Dolj au fost înființate, pină 
în prezent, 300 ateliere de croitorie, 
tîmplărie, țesături, de electroteh
nică, radiotehnică etc. Pină la în
ceputul anului școlar viitor, numă
rul atelierelor-școală din județ 
ajunge la aproape 500.

A
și modernă cabană turistică la ki
lometrul 15, pe drumul județean 
Sf. Gheorghe — Baraolt. Noua uni
tate turistică a fost proiectată 
și construită în regia proprie a 
uniunii județene a cooperativelor 
de consum. împreună cu drumul ju
dețean Sf. Gheorghe — Baraolt,' a 
cărui asfaltare se apropie de sfîr- 
șit, noua cabană reprezintă încă o 
„fereastră" spre cunoașterea frumu
seților pădurilor seculare de 
bogate în vinat și izvoare de 
minerale.

GALAȚI

Hărnicie
La .. ___________

șini din Reșița s-a organizat 
concurs care se adresează .____ .
salariaților uzinei în vederea creă
rii unor condiții de muncă supe
rioare în toate sectoarele de pro
ducție. Cu alte cuvinte, o deplină 
ordine, curățenie, siguranță ! în te
matica concursului figurează con
ceperea unor dispozitive de trans
portat, a unor sisteme de semnali
zare la instalații și mașini, pentru 
prevenirea accidentelor, găsirea 
celor mai bune metode de elimi
nare a noxelor, combaterea trepi
dațiilor și absorbția prafului etc. 
Cele mai bune propuneri aplicate, 
cu cele mâi bune rezultate, vor 
premiate.

SUCEAVA

ma
un 

tuturor

Vși mea ceva
La Casa 

Tg. Bujor, 
femeilor a organizat o expoziție cu 
articole de artă populară și. arti
zanat. Se remarcă, între altele, co
voarele cu colorit original, carpe
tele și șervetele cu motive locale, 
împletiturile din papură. Expona
tele atestă, o dată mai mult, hăr
nicia, fantezia, simțul artistic și în- 
demînarea femeilor din localitate, 
care duc mal departe o veche tra
diție a artei populare.

Vești bune pentru 
automobili ști

de cultură diti orașul 
comitetul orășenesc al

A început construirea unei noi 
căi rutiere. Buzău—Vest, cu o lun
gime de 4,5 km. Ea va fi realizată, 
în cea mai mare parte, prin munca 
patriotică a cetățenilor. Concomi
tent, au început lucrările la încă 
două obiective : extinderea intrări
lor în municipiul Buzău dinspre 
Ploiești și Valea Buzăului. Ambele 
intrări vor fi de cite 14 metri lă
țime, vor avea cîte 4 benzi de cir
culație, trotuare pentru pietoni, 
culoare pentru cicliști, peluze 
flori.

i

O inițiativă 
educativă

Comuna mea 
mîndria mea"

in satele și orașele sucevene au loc 
ample manifestări politico-educa
tive și cultural-artistice inițiate de 
secția de propagandă a comitetului 
județean de. partid. Concepute în 
lumina sarcinilor izvorîte din pro
gramul partidului de educație so
cialistă a oamenilor muncii, aceste

Pentru intensificarea activității 
formațiilor artistice de amatori din 
satele și comunele sibiene, centrul 
județean de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă a inițiat ștafeta „Comuna 
mea, mîndria mea". în cadrul aces
tei manifestări, care întrunește pe- 
riodic, în diferite localități, formații 
artistice din satele învecinate, pe 
scena căminului cultural din co

In exclusivitate 
pentru femei

Nutriile, viețuitoare rare, cu blă
nuri scumpe, au poposit, de anul 
trecut, și prin Argeș, mai precis la 
ferma agricolă de stat Căteasca și 
la cooperativa agricolă Humele. Or
ganizate în crescătorii, nutriilor li 
se oferă de către argeșeni condiții 
similare celor din locurile lor de 
'baștină, sud-americane. Primele 
blănuri ale nutriilor, ajunse la ma
turitate, au fost trimise comerțului 
piteștean și din alte orașe.

în curind, zumze
tul mașinilor va des
trăma din nou vălul 
de liniște așternut 
temporar peste așa- 
numita „insulă a mă
tăsii" din R.P.D. 
Coreeană. Va înce
pe recoltatul stufului 
care crește pe un șir 
de „oaze de 
pierdute în 
valurilor . . 
Vest. în această zonă 
au fost 
guri pe o lungime de 
40 kilometri — ba
rieră de netrecut în 
fața valurilor, dar și 
element de unire a 
«porțiunilor de pă- 
mînt smuls mării și 
care alcătuiesc a- 
cum o unică planta
ție de stuf ce se în
tinde pe 6 000 de hec
tare. Aici, in fiecare 
sezon, oamenii, aju
tați. de mașini, taie și are un 
stuful. și îl leagă în 
snopi, dirijîndu-1 spre 
vapoare pentru un 
drum pe ape, în sus 
pe fluviul Aprok, 
pină la fabrica de fi
bre chimice. Cîteva 
popasuri și prefaceri, 
realizate pe rind 
secția de sortare 
tăiere, în cazane 
tative, în secția 
curățare etc., și masa- 
verde devine fluidă, 
se transformă în 
luloză, in vată și, 
•sfîrșit, în 
artificială. După 
sumarea acestor 
pisoade, la care 
ticipă un număr 
trins de oameni, 
oarece uzina are 
înalt grad de automa- 

kilogram 
devine un 

țesătură ; 
de stuf
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LA SAPPORO

Din nou vreme frumoasă
Schiorul austriac Karl Schranz exclus din competiție
După 24 ore de vînt și viscol, la 

Sapporo a revenit timpul frumos. 
Luni dimineața, schiorii, săritorii de 
la trambulină, patinatorii au ieșit din 
nou la antrenament. Zăpada proaspă
tă și grea a făcut însă traseele lente 
și a pus probleme schiorilor în ale
gerea felului de ceară cel mai indi
cat in asemenea situații. Cobo- 
ritorii au populat pîrtia de pe 
Muntele Eniwa. Cunoscuta campioa
nă Franchise Macchi, ușor accidenta
tă cu citeva zile în urmă, a făcut 
două coborîri de recunoaștere în bune 
condiții, readucind speranța în tabăra' 
franceză. Săritorii de la trambulină 
s-au antrenat la Myanomori. Cei 
mai în formă s-au dovedit sportivii 
sovietici, care au realizat sărituri 
foarte bune : Țakadze — 81,5 m, Je- 
glanov și Kalinin — 80 m, Napalkov 
— 75 m. Japonezul Hiroshi Itagachi 
a reușit și el 80 m din prima sări
tură.

Președintele C.I.O., Avery Brun
dage, a anunțat, la o conferință de 
presă ținută ieri la Sapporo, că în 
cursul celei de-a 72-a* sesiuni a Co
mitetului internațional olimpic a fost 
confirmată excluderea schiorului, aus
triac Karl Schranz de la Jocurile O- 
limpice (23 de voturi pentru exclu
dere și 14 contra, din 42 de membri 
prezenți), excludere adoptată de Co
misia executivă a C.I.O. la recoman
darea Comisiei de validare a înscrie
rilor la J.O.

Karl Schranz este acuzat că a per
mis în ultimii ani folosirea numelui

său și a fotografiei sale în scopuri 
publicitare. în consecință, se consi
deră că el nu poate concura ca spor
tiv amator la Jocurile Olimpice de 
iarnă.

Karl Schranz, în vîrstă de 33 de 
ani, un adevărat idol pentru sportivii 
austrieci, a fost de trei ori campion 
mondial, de două ori cîștigător al 
„Cupei Mondiale", dar nu a reușit 
niciodată să cucerească titlul olimpic. 
Speranțele sale de a obține această 
performanță la Sapporo devin acum 
irealizabile, dacă hotărirea luată va 
fi pusă în practică.

Comentînd hotărîrea luată de C.I.O. 
și amintind că francezul Henri Du- 
villard ar putea avea aceeași soar
tă, corespondentul agenției „France 
Presse" scrie, intre altele : „Marele 
campion austriac Karl Schranz a fost 
„sacrificat" pe altarul olimpismului. 
Dar se vede că probele de care dis
punea comisia specială C.I.O. erau 
suficient de grave pentru a duce la 
această hotărire extremă. în afara 
excesului de publicitate la care s-a 
dedat în ultimii ani, Schranz deținea 
un post important in conducerea 
unei firme austriece de schiuri. în 
tabăra austriacă există în momentul 
de față două curente : unul care cere 
retragerea întregii echipe de la 
Jocurile Olimpice de la Sapporo, iar 
altul care apreciază că in fața dove
zilor deținute de Comisia specială nu 
mai are nici o rațiune ca Schranz să 
fie apărat și, deci, să fie sacrificați 
pentru el ceilalți schiori austrieci".

Sportivii noștri 
au ciștigat două probe 

in turneul de la 
Omaha (S.U-A.)

Turneul internațional de tenis de 
la Omaha (statul Nebraska — S.U.A.), 
al patrulea din Circuitul „Indoor" _a- 
merican, s-a încheiat cu o dublă vic
torie a reprezentanților sportului ro
mânesc. După cum se știe, în finala 
probei de simplu s-au intîlnit Ilie 
Năstase și Ion Țiriac. într-o partidă 
de’ excelent nivel tehnic, aplaudată 
de spectatori, Năstase a cîștigat in trei 
seturi cu 2—6, 6—0, 6—1. Este pentru 
a doua oară consecutiv cind „asul" 
român își înscrie numele in palma
resul acestui turneu. Anul trecut,' tot 
la Omaha, Ilie Năstase și-a adjude
cat finala, întrecindu-1 cu 6—4, 6—3, 
6—1 pe americanul Cliff Richey.

Cuplul român Năstase-Țiriac a 
terminat Învingător și la dublu, în- 
trecînd în finală cu 5—7, 6—4, 7—6 
perechea spaniolă Manuel Orantes- 
Andreș Gimeno.

Se mai pot aduce oare justificări 
atunci cind neglijențele organizato
rice, ce se repercutează negativ asu
pra modului în care se realizează 
planul de încasări valutare în străi
nătate, sint atît de evidente ? Ase
menea deficiențe nu pot și nu'trebuie 
să fie trecute cu vederea de forurile 
de resort, îndeosebi de ministerele 
economice, de organele Ministerului

RESURSE VALUTARE

factură externă abia după 55 de zile 
de la livrarea mărfurilor, din ace
leași cauze. Uneori, insă, lipsa de 
grijă pentru alcătuirea la timp a for
melor de decontare este imputabilă 
chiar anumitor unități de comerț ex
terior, unde se intimplă ca documente 
necesare întocmirii facturilor exter
ne șă zacă zile întregi in sertarele 
birourilor unor funcționari. Cum se 
explică altfel faptul că I.C.E. „Ma- 
șinimport" întocmește o factură ex
ternă abia la 31 mai 1971, cu toate 
că unitatea producătoare — Fabrica 
de cabluri și materiale electroișo- 
lante — ii expediase documentele ne
cesare încă de la 7 mai 1971 ’ Deci o 
întirziere de 24 de zile. Situații si
milare au putut fi depistate la 
IMPEXMIN și la „Fibrex" Săvi- 
nești.

Comerțului Exterior care, nu numai 
că au sarcini de plan in domeniul 
exportului, dar au și obligația legală 
de a controla și trage la răspundere 
pe cei care se abat de la îndato
ririle profesionale, care își permit 
să încalce reglementările in vigoare.

Sint cazuri cînd anumite întreprin
deri de comerț exterior întîrzie 
uneori transmiterea către aces
tea a contravalorii valutei înca
sate de la beneficiarul extern. 
De sumele aferente din două fac
turi încasate de „ROmâno-export", 
Fabrica de confecții din Cluj — 
producătorul — a beneficiat abia 
după 168' și, respectiv, 119 zile. 
Au fost semnalate și situații in care 
s-au' virat sume mai mici decît cele 
cuvenite, ori in care, din cauza su
perficialității cu care s-au întocmit

unele facturi externe, banii s-au ex
pediat altor unități decit celor care 
erau in drept să le primească. ,

Este adevărat că o parte de răs
pundere o au în aceste situații si 
unitățile producătoare, care trebuiau 
să se. intereseze mai îndeaproape de 
propria lor situație financiară și să 
impulsioneze întreprinderile de co* 
merț exterior, să le determine să-și 
îndeplinească întocmai și la timp 
obligațiile ce le reveneau. In prea 
puține cazuri, insă, producătorii au 
folosit căile pe care reglementările 
în vigoare le oferă pentru tragerea 
la răspundere a partenerilor nepunc
tuali și nu au acționat pentru pena
lizarea acestora, pentru recuperarea 
daunelor financiare pricinuite de 
aceștia. Asemenea abateri sînt cu 
atit mai greu de explicat,, cu cit a- 
cum, în marea majoritate a situațiilor, 
unitățile producătoare aparțin de ace
lași minister, uneori de aceeași cen
trală industrială. De aceea, trebuie 
subliniată încă o dată răspunderea 
care revine ministerelor economice, 
centralelor industriale în scopul a- 
doptării unor măsuri organizatorice 
de sus pină jos pentru schimbarea 
opticii de a se considera sarcinile în
deplinite o dată Cu livrarea măr
furilor Ia export, intrucit este nece
sar ca aceeași grijă șî operativitate 
să se dovedească și față de încasa
rea contravalorii produselor. Tot
odată, se cere din partea organe
lor de sinteză, a organelor de 
control financiar bancar să mani
feste în continuare o deosebită exi
gență. să nu tolereze încălcarea dis
ciplinei financiare în nici o unitate 
economică, în nici o întreprindere 
de comerț exterior.

În cîteva rînduri
FOTBAL. —. In continuarea tur

neului pe care-1 întreprinde în Bra
zilia, echipa de fotbal Steaua a in- 
iîlhit în localitatea Jundiai echipa 
Paulista. Fotbaliștii români au obți
nut victoria cu scorul de . 2—0 (0—0) 
prin punctele marcate de Tătaru și 
Ion . Constantin. Miercuri, Steaua va 
juca la Campinas.

HANDBAL. — La Moscova s-a 
disputat returul meciului dintre 
echipa locală a Institutului de Avia
ție (M.A.I.) și formația Partizan 
Bjelovar, contind ca semifinală a 
„Cupei campionilor europeni" la 
handbal masculin. Gazdele au obți
nut victoria cu scorul de 18—17 
(7—9). învingătoare in primul joc cu 
21—14, echipa iugoslavă s-a calificat 
pentru finala competiției.

ATLETISM. — In cadrul con
cursului internațional atletic de sală, 
desfășurat la Berlin, proba de sări
tură in lungime a fost ciștigată de 
KlauSs (R. D. Germană) cu un re
zultat bun : 8,04 m. Pe locul doi s-a 
clasat compatriotul său Beer — 
7,92 m, urmat de finlandezul Toivo- 
nen — 7,91 m. Atletul român Carol 
Corbu a ocupat locul patru cu 7,83 m, 
intreCindU-l pe francezul Pani — 
7,75 m. Foarte disputată a fost proba 
masculină de aruncare a greutății, 
în care victoria a revenit lui Briese- 
nick (R. D. Germană) — 20,50 m. In 
proba de săritură în înălțime, doi 
concurenți, Huettel și Dahlgren 
(Suedia) au obținut același rezultat : 
2.17 m, victoria revenindu-i concu
rentului din R. D. Germană. Sporti
vul român Csaba Dosa s-a situat pe 
locul 5 cu 2,14 m.
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îndeplinirea planului pe 1971
în R. S. F. S. R

MOSCOVA 31 (Agerpres).— Agen
ția T.A.S.S. a difuzat comunicatul 
Direcției de statistică a Federației 
ruse — cea mai mare dintre republi
cile Uniunii Sovietice — cu privire 
la îndeplinirea planului pe anul 1971. 
Volumul producției industriale a 
R.S.F.S.R. a sporit cu 8 la sulă față 
de anul precedent. Creșterea veni
tului național a fost de 6 la sută — 
peste patru cincimi realizîndu-se pe 
seama măririi productivității muncii.

Metalurgia și siderurgia și-au spo
rit producția1 cu șapte la sută, in
dustria chimică și petrochimică — cu 
13 la sută, industria constructoare de 
mașini și de prelucrare a metalelor 
— cu 12 la șută, producția bunurilor
i

de larg consum șl de uz casnic — cu 
10 la sută.

In 1971, producția agricolă a depă
șit cu șase la sută volumul mediu 
anual din cincinalul trecut. | fiind, 
totuși, puțin mai mică decît în 1970. 
Producția animalieră a înregistrat o 
creștere de patru la sută în compa
rație. cu anul precedent, în vreme 
ce îh numeroase regiuni ale 
R.S.F.S.R. producția vegetală a fost 
într-o'oarecare măsură mai mică, din 
cauza condițiilor climaterice nefavo
rabile.

Veniturile reale pe locuitor s-au 
mărit cu 4.6 la sută.

La 1 ianuarie 1972, populația 
R.S.F.S.R. era de 131,4 milioane per
soane.

TELEGRAME EXTERNE

Australia si Noua Zeelandă 
au recunoscut

Republica Bangladesh
CANBERRA 31 (Agerpres). — Gu

vernul Australiei a anunțat oficial 
recunoașterea guvernului Bangla
desh, condus de Mujibur Rahman, a 
declarat ministrul afacerilor externe 
al Australiei, N. Bowen, anunță a- 
genția Reuter.

WELLINGTON 31 (Agerpres). — 
Noua Zeelandă a anunțat luni recu
noașterea oficială a Republicii Ban
gladesh, relatează agenția Reuter.

nea, că în baza măsurilor anunțate 
pe timp nedeterminat, este interzisă 
părăsirea domiciliului. In cele două 
cartiere se fac percheziții în cău
tarea armelor de foc nepredate' încă.

Potrivit agenției Reuter, primul 
ministru Mujibur Rahman a ordonat 
deschiderea unei anchete în j legă
tură cu împrejurările în care au iz
bucnit aceste- incidente.

Stare de urgența 
la Dacca

DACCA 31 (Agerpres). — In două 
cartiere ale capitalei Republicii 
Bangladesh, Dacca, a fost impusă, 
incepînd de duminică dimineața, sta
rea de urgență, anunță agențiile 
France Presse și Reuter. Această 
•măsură a fost adoptată ca urmare a 
incidentelor violente care au avut 
loc în ultimele trei zile între comu
nitățile etnice bengaleză și bihareză 
din cele două cartiere ale orașului. 
Potrivit agenției France Presse, 
ciocnirile dintre cele două comuni
tăți ș-au soldat cu cel puțin patru 
morți, zeci de răniți și 65 de arestări. 
Agenția citată anunță, de -aseme

MIȘCĂRI REVENDICATIVE 
ÎN SPANIA

MADRID 31 (Agerpres). — în Spa
nia, climatul social rămîne în con
tinuare încordat. Dintre mișcările re
vendicative ce au loc în prezent în 
țară se impune, prin amploarea și in
transigența ei, greva lucrătorilor din 
serviciile bancare, care a cuprins mai 
multe orașe. La Madrid, Barcelona și 
Bilbao, ca urmare a dezacordurilor 
ivite eu ocazia negocierilor noilor 
contracte de muncă, sute de funcțio
nari ai Băncii au încetat lucrul și au 
organizat mai multe demonstrații.

Mișcarea revendicativă cuprinde și 
alte sectoare de activitate. In Catalo
nia și în Țara Bascilor, activitatea 
mai multor uzine a fost paralizată de 
grevele parțiale, declanșate de munci
tori în sprijinul revendicărilor lor. 
La Barcelona, muncitorii uzinei de 
automobile „Seat" continuă greva 
începută la 27 ianuarie, iar cei 2 000 
de lucrători de la uzina metalurgică 
„Patricio Echeverria" se află în grevă, 
cerînd pe de o parte satisfacerea unor 
revendicări cu caracter economic, iar, 
pe de altă parte, reîncadrarea cole
gilor lor concediați.

jjent.ru
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SPRIJIN DEPLIN HOTĂRlRILOR 
CONSFĂTUIRII DE LA PRAGA 
a Comitetului Politic Consultativ al statelor

Un important document dat publicității de delegația

R. D. Vietnam la Conferința de la Paris 

„Inițiativa pașnică in nouă puncte 

a guvernului R. D. Vietnam"

participante la Tratatul de
LUĂRI DE POZIȚIE ALE CONDUCERILOR DE PARTID

Șl DE STAT IN U.R.S.S. Șl R. S. CEHOSLOVACĂ
MOSCOVA 31 (Agerpres). — Bi

roul Politic al C.C. al P.C.U.S. și 
Consiliul de Miniștri au analizat da
rea de seamă a delegației Uniunii 
Sovietice, cu privire la rezultatele 
Consfătuirii de la Praga a Comite
tului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via, și și-au exprimat sprijinul de
plin pentru hotărîrile adoptate.

„S-a constatat că hotăririle Co
mitetului Politic Consultativ cores
pund pe deplin intereselor destinde
rii în continuare a încordării pe 
continentul european, răspund cerin
țelor urgente ale pregătirii practice 
și convocării - conferinței, general- 
europene și vor juca, fără îndoială, 
un rol important. în realizarea nă
zuințelor pașnice ale popoarelor eu-

★

PRAGA 31 (Agerpres). — Prezi
diul C.C. al P.C. din Cehoslovacia și 
guvernul Federal al R. S. Ceho
slovace au discutat rezultatele con
sfătuirii Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Trata
tul de Ia Varșovia, care a avut loc 
la Praga, informează agenția C.T.K.

ADEZIUNE LARGĂ IN FAVOAREA

CONVOCĂRII CONFERINȚEI GENERAL-EUROPENE

PARIS 31 (Agerpres).— Secretarul 
Confederație) Generale a Muncii 
(C.G.T.) din Franța, Louis Saillant, 
a arătat că Declarația privind pacea, 
securitatea și colaborarea în Europa 
adoptată la Praga la Consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia are o mare importanță 
pentru transformarea continentului 
european într-o regiune a unei păci 
trainice și colaborării reciproc avan
tajoase a statelor suverane și egale 
în drepturi din Europa. El a rele
vat, de asemenea, rolul important pe 
care il joacă in însănătoșirea clima
tului politic din Europa contactele 
dintre state europene cu orînduiri 
sociale diferite, care s-au multiplicat 
in ultimul timp.

Un rol tot mai important în întă
rirea securității europene, a spus 
Louis Saillant, îl are opinia publică, 
care se pronunță pentru ținerea cît 
mai curînd posibil a conferinței ge
neral-europene pentru problemele 
securității și colaborării.

*
ROMA 31 (Agerpres). — Convoca

rea conferinței general-europene de 
securitate, intîlnirea reprezentanților 
tuturor țărilor continentului pentru a 
examina problemele cele mai impor
tante s-au impus de multă vreme și 
sint vitale, a declarat Silvano Arma- 
roli, membru al C.C. al Partidului 
Socialist Italian, într-un interviu a- 
cordat agenției T.A.S.S. Imperativul 
convocării unui astfel de forum tre
buie sprijinit la toate nivelurile și 
continuat pînă Ia obținerea unui re
zultat pozitiv. Este foarte important 
că în favoarea convocării conferinței 
s-au pronunțat oameni de stat din 
numeroase țări, inclusiv din Italia. 
Experiența demonstrează că Europa 
are nevoie de o asemenea conferință 
atât pentru soluționarea problemelor 
politice, cît și pentru o colaborare 
economică mai trainică in toate do
meniile.

Relevînd necesitatea de a se pune 
capăt stocării de armament. 'Silvano 
Armaroli a spus că, în acest fel. 
popoarelor Europei le va fi conside
rabil mai ușor să pășească pe calea 
colaborării, renunțînd Ia toate chel
tuielile uriașe care se fac astăzi pen
tru înarmare. Alături de cerința ex-

Partidul Socialist din Japonia a 
dezbătut timp de cîteva zile, în fo
rul său de largă reprezentare — con
venția națională — activitatea des
fășurată în anul care s-a încheiat și 
programul de acțiune pe perioada 
următoare. Avînd în vedere locul 
important pe care-1 ocupă P.S.J. în 
peisajul politic nipon, lucrările con
venției au fost urmărite cu deosebit 
interes de observatorii din Tokio, 
care încearcă să descifreze semnifi
cația deplasărilor intervenite în sinul 
partidului în ultima vreme, depla
sări care și-au găsit reflectare atât 
cu ocazia dezbaterilor, cît mai ales 
în documentele adoptate.

Convenția socialiștilor, după apre
cierea generală a presei japoneze, 
s-a desfășurat într-o notă de opti
mism, dat fiind revirimentul inter
venit în ce'privește rezultatele ulti
melor confruntări electorale — re
zultate ce au marcat progrese nete 
ale forțelor de stingă. Astfel, impor
tante succese a obținut Partidul Co
munist din Japonia. De asemenea, 
P.S.J. a înregistrat anul trecut pro
grese de seamă în cele două repri
ze ale alegerilor parțiale din a- 
prilie și iunie. Aceste succese sint 
strîns legate de regrupările interve
nite pe scena politică prin formarea 
unor coaliții temporare între parti
dele de opoziție. Deosebit de fructu
oasă. in acest sens, s-a dovedit, după 
cum se știe, cooperarea dintre socia
liști și comuniști, soldată cu victoria 
candidatului comun al celor două 
partide în alegerile pentru postul de 
guvernator al orașului Tokio, pre
cum și prin sporirea generală a nu
mărului de locuri in adunările mu
nicipale. Referindu-se, în raportul 
prezentat în fața convenției, la a- 
ceste rezultate, secretarul general al 
P.S.J., Masashi Ishibashi, a dat o 
înaltă apreciere colaborării cu cele

ropene", se spune în comunicatul 
transmis de agenția T.A.S.S.

„Declarația privind pacea, securi
tatea și colaborarea în Europa, adop
tată de Comitetul Politic Consultativ 
— se spune în comunicat — acumu
lează experiența luptei îndelungate 
a statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia pentru afirmarea prin
cipiilor coexistenței pașnice și ține 
seama de elementele realiste con
structive care au survenit în politi
ca unei serii de țări ale Europei 
occidentale în ultimii ani. In decla
rație este trasată calea clară spre 
consolidarea mutațiilor pozitive care 
au loc în Europa, reglementarea in 
continuare a problemelor europene, 
însănătoșirea stabilă și deplină a si
tuației pe continentul european".'

★

Prezidiul C.C. al P.C. din Ceho
slovacia și guvernul au dat o înaltă 
prețuire documentelor adoptate și au 
aprobat activitatea delegației ceho
slovace. Ele au luat măsuri pentru 
traducerea în viață a documentelor 
aprobate.

tinderii relațiilor politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale, a rele
vat el, în fața popoarelor Europei a 
apărut o problemă nouă care nece
sită eforturi comune : este vorba de 
protejarea mediului înconjurător, de 
apărarea faunei și florei, de crearea 
unor condiții mai bune de viață în 
marile zone industriale. în ce pri
vește data convocării conferinței ge
neral-europene de securitate, Arma
roli a apreciat că aceasta poate avea 
Ioc chiar în cursul acestui an.

★

BERLIN 31 (Agerpres). — Partici
panții la ședința lărgită a Comitetu
lui pentru pregătirea „Săptămînii 
Mării Baltice", desfășurată la Rostock, 
în R.D. Germană, au dat publicității 
o declarație în care se pr.onunță 
pentru pregătirea neîntârziată și 
multilaterală a convocării conferinței 
general-europene pentru securitate și 
colaborare, astfel incit aceasta să 
poată avea loc anul acesta. Declarația 
subliniază marea importanță a Adu
nării reprezentanților opiniei publice 
pentru securitate și colaborare euro
peană, prevăzută să aibă loc în iunie 
1972, la Bruxelles. .

îrr continuare, declarația Comitetu
lui pentru pregătirea „Săptămînii 
Mării Baltice" relevă că este necesar 
ca toate statele europene să recu
noască diplomatic R.D. Germană, fără 
vreo condiție preliminară, să fie 
stabilite relații normale, în conformi
tate cu normele dreptului internațio
nal între R.D.G. și R.F.G. și acestea 
să devină membre egale în drepturi 
ale Organizației Națiunilor Unite și 
ale organismelor sale specializate.

★

VARȘOVIA 31. — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
In capitala poloneză a luat sfîrșit se
siunea Comitetului Executiv al Uniu
nii Internaționale a Studenților, la 
care au participat reprezentanți a 42 
de organizații naționale studențești. 
Comunicatul de presă'dat publicită
ții precizează că în cursul lucrărilor 
sesiunii o atenție deosebită a fost a- 
cordată securității europene și mo
dului în care poate ea acționa asupra 
instaurării unei păci trainice în în
treaga lume.

lalte partide ale opoziției de stînga. 
„Partidul nostru — a subliniat el — 
a putut astfel să pună capăt tendin
ței de declin și să pună bazele re
construcției șale, obținind succese 
importante pe această linie". Astfel, 
de data aceasta, liderii partidului nu 
au mai fost nevoiți, ca în atâtea si
tuații din trecut,' să ofere explicații 
cu privire la cauzele declinului, ci, 

CORESPONDENȚĂ DIN TOKIO

După Convenția Partidului 
Socialist din Japonia

UN SUCCES NET AL CURENTULUI PENTRU UNITATEA 
FORȚELOR DE STÎNGA

dimpotrivă, avînd o poziție Întărită, 
au putut acționa in timpul conven
ției pentru strîngerea rîndurilor 
partidului. Acest lucru a fost cu atît 
mai evident, cu cit toate rezoluțiile 
prezentate convenției au fost adop
tate — pentru prima 'oară în ultimii 
ani — cu unanimitate de voturi.

Luînd în dezbatere programul de 
acțiune pentru acest an, participan
ții au relevat necesitatea intensifi
cării acțiunilor partidului pentru a 
determina o îmbunătățire a condiții

la Varșovia
SESIUNEA PREZIDIULUI

CONSILIULUI MONDIAL

AL PĂCII

HELSINKI 31 (Agerpres). — La 
Helsinki a luat sfirșit sesiunea Pre
zidiului Consiliului Mondial al Păcii. 
Din Romania a participat o dele
gație condusă de prof. Tudor 10- 
nescu. președintele Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii.

Intr-una din rezoluțiile adoptate, 
prezidiul se pronunță pentru convo
carea, in anul 1972, a conferinței ge
neral-europene în problemele secu
rității și cooperării. Documentul sub
liniază că principiile de bază for
mulate cu prilejul recentei Consfă
tuiri a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Trata
tul de la Varșovia furnizează noi 
motive de optimism. Se apreciază că 
încheierea tratatelor între U.R.S.S. și 
R. F. a Germaniei și intre R. P. Po
lonă și R. F. a Germaniei, ca și acor
dul cvadripartit în problema Berli
nului occidental, cel dintre R. D. 
Germană și R.F.G. și cel dintre 
R.D.G. și Senatul Berlinului occi
dental creează condiții tot mai fa
vorabile convocării conferinței pentru 
securitate și cooperare.

Intr-o altă rezoluție, prezidiul de
clară că soluționarea pașnică a pro
blemelor Vietnamului, Laosului și 
Cambodgiei se poate realiza numai 
pe baza încetării agresiunii ameri
cane, a respectării drepturilor națio
nale ale popoarelor Indochinei. Pre
zidiul se pronunță în sprijinul pro
punerilor in șapte puncte ale Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud.

în cursul lucrărilor, prezidiul a a- 
doptat, de asemenea, un document 
intitulat „Chemare la acțiune comu
nă", in care se arată, că anul 1972 
trebuie să devină anul dobindirii 
independenței și păcii de către po
poarele vietnamez, laoțian și cam
bodgian, al reglementării pașnițe a 
crizei din Orientul Apropiat, în con
formitate cu rezoluția din 22 noiem
brie 1967 a Consiliului de Secu
ritate. anul convocării conferinței 
general-europene în problemele secu
rității și cooperării.

După încheierea lucrărilor, pre
ședintele Finlandei. Urho Kekkonen, 
a primit pe participanții la sesiune.

„Vietnamizarea" trădează intențiile 
S.U.A. de a continua războiul

VIETNAMUL DE SUD 31 (Ager
pres). — Agenția de presă „Elibera
rea" a difuzat documentul „Crime
le S.U.A. și acoliților lor în cei trei 
ani ai planului de „vietnamizare" a 
războiului", adoptat de Comitetul pen
tru demascarea crimelor de război 
ale imperialiștilor S.U.A. în Vietnam. 
Esența acestei politici, se arată în do
cument, constă în a-i face pe vietna
mezi să lupte împotriva vietnamezi
lor, în a întări și folosi armata ma
rionetă ca instrument al realizării a- 
gresiunii americane. Programul de 
„Vietnamizare" este un plan militar, 
politic și economic, care trădează 
intențiile Statelor Unite de a continua 
războiul pe seama populației sud- 
vietnameze.

In ultimii ani, agresorii americani 
au folosit pe scară largă, metodele și 
mijloacele de luptă cele mai barbare. 
Asupra Vietnamului de sud au fost 
aruncate milioane de tone de bombe 

lor de viață ale populației, avînd în 
vedere decalajul tot mai mare din
tre nivelul de trai al celor ce mun
cesc și nivelul dezvoltării economi
ce, al profiturilor patronatului. Ca și 
în al ți am, socialiștii, in colaborare 
cu sindicatele afiliate la Sohyo. au 
hotărît să se opună acelor „rațio
nalizări" în industrie' care implică 
sporirea concedierilor. Partidul So

cialist din Japonia a înscris, de 
asemenea, printre obiectivele sale 
de luptă abrogarea tratatului de 
securitate japono-american, nor
malizarea relațiilor japono-chine- 
ze, relații cu R. P. D. Coreeană. 
Pentru punerea în aplicare a politi
cii sale, P.S.J. va înființa „centre ale 
luptei comune", la care vor putea 

• participa cele mai diferite forțe pro
gresiste.

Documentul-cheie de pe ordinea de

PARIS 31 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. informează că delegația R. D. 
Vietnam la conferința cvadripartită 
de la Paris a condamnat guvernul
S.U.A. pentru faptul de a fi făcut 
public, în mod unilateral, conținutul 
discuțiilor particulare care au avut 
loc între reprezentanții R. D. Viet
nam și Statelor Unite, precum și pen
tru faptul de a fi denaturat conținu
tul acestor discuții. în fața unei ase
menea situații, delegația R. D. Viet
nam la conferința de la Paris a so
cotit util să dea publicității documen
tele remise în timpul întâlnirilor par
ticulare, îndeosebi documentul inti
tulat „Inițiativa pașnică în nouă 
puncte a guvernului R. D. Vietnam-, 
prezentat la întâlnirea din 26 iunie 
1971.

Textul acestui document este ur-
' mătorul :

1. Retragerea tuturor trupelor 
S.U.A. și a trupelor străine aparți- 
nind țărilor din lagărul american din 
Vietnamul de sud și din celelalte 
țări indochineze trebuie să ia sfirșit 
in anul 1971.

2 Eliberarea tuturor militarilor și 
persoanelor civile luate in prizonie
rat în timpul războiului va avea, loc 
și se va încheia concomitent cu re
tragerea trupelor despre care se vor
bește in punctul nr. 1.

3. Statele Unite încetează să mai 
sprijine pe Nguyen Van Thieu, Ngu
yen Kao Ky și Kiem în Vietnamul 
de sud pentru a permite formarea 
la Saigon a unei noi administrații 
care să se1 pronunțe pentru pace, 
independență, neutralitate și demo
crație. Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud va angaja convorbiri cu această 
administrație in vederea reglemen
tării problemelor interne ale Viet
namului de sud și realizării înțele
gerii naționale.

4. Guvernul S.U.A. trebuie să 
poarte întreaga răspundere pentru 
prejudiciile aduse de Statele Unite 
întregului popor vietnamez. Guver
nul R. D. Vietnam și Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud cer despăgu
biri pentru daunele provocate de
S.U.A. in cele două zone ale Vietna
mului.

5. S.U.A. trebuie să respecte acor
durile de la Geneva din 1954 cu pri
vire la Vietnam și ..Indochina și cele 
din 1962 cu privire ■ la Laos. Ele tre
buie să înceteze agresiunea și inter
venția în țările Indochinei pentru a 
permite popoarelor indochineze să-și

Rezolve singure propriile lor pro
bleme.

6. Problemele care există între ță
rile Indochinei vor fi reglementate 
de părțile indochineze, pe baza res
pectării reciproce a independenței, 
suveranității, integrității teritoriale și 
neamestecului în treburile interne. 
In ceea ce o privește. R. D. Viet
nam este dispusă să participe la re
glementarea acestor probleme.

și obuze. In ultimii trei ani, aviația 
americană a răspîndit deasupra pro
vinciilor Vietnamului de sud sub
stanțe toxice pe o suprafață de
2 275 000 hectare. Drept rezultat, mai 
multe mii de oameni și-au pierdut 
viața, sănătatea altor aproximativ 
800 000 avînd de suferit. Peste
3 000 de puncte populate, respectiv 
26 la sută din totalul punctelor popu
late din Vietnamul de sud, au fost 
complet distruse. In temnițele regi
mului saigonez se află în prezent pes
te 300 000 de patrioți și locuitori paș
nici.

Comitetul adresează un apel oame
nilor din toată lumea să ceară gu
vernului S.U.A. încetarea politicii de 
„vietnamizare" și agresiune, să res
pecte drepturile fundamentale ale po
porului vietnamez și să dea posibili
tatea populației sud-vietnameze să-și 
rezolve singură treburile interne, fără 
amestec din afară.

zi a convenției l-a constituit pro
gramul politic al partidului care, 
oferind o alternativă de guvernare, 
este axat pe necesitatea alcătuirii 
unei largi coaliții a partidelor de 
opoziție în vederea instaurării unui 
guvern de uniune națională. Dezba
terile asupra acestui punct au avut o 
valoare de test a unității rîndurilor 
partidului. Este semnificativ în acest 
sens faptul că încercarea aripii de 
dreapta a P.S.J., al cărei exponent 
este Saburo Eda, fost secretar gene
ral al partidului, de a influența con
venția în sensul limitării coaliției la 
P.S.J., Partidul Socialist Democratic 
și Komeito, a suferit o gravă înfrîn- 
gere. Supusă la vot, rezoluția pro
pusă de Saburo a fost repinsă cu 31 
voturi contra, 14 pentru și 5 abțineri. 
Toți vorbitorii care au participat la 
discuțiile pe marginea acestui punct 
au scos în evidență rolul deosebit al 
acțiunilor concertate cu partidul co
munist, respingînd manevrele aripii 
de dreapta de a-i înlătura pe comu
niști de la formarea unui front co
mun al opoziției. In cuvîntul său, 
Masashi Ishibashi a arătat că, deși 
între P.S.J. și P.C.J. există deosebiri 
de vederi, „nu se poate concepe for
marea unui guvern de coaliție fără 
colaborarea cu partidul comunist".

Ca o concluzie larg împărtășită de 
observatori, se poate afirma că re
centa convenție a P.S.J. a constituit 
un moment important pentru conso
lidarea rîndurilor partidului, a pozi
ției sale în viața politică a țării. 
Evoluția sa în această direcție este 
însă in strînsă interdependență cu 
transpunerea. în practică a progra
mului de unitate cu' celelalte forțe 
de stingă, potrivit opțiunii exprima
te cu atâta claritate cu prilejul ac
tualei convenții a partidului.

Florea TUIU

7. Toate părțile vor realiza înce
tarea focului după încheierea acor
durilor in problemele enumerate mai 
sus.

8. Urmează să fie instituită o su
praveghere internațională.,

9. O garanție internațională va fi 
indispensabilă pentru realizarea 
drepturilor naționale fundamentale 
ale popoarelor indochineze, pentru 
neutralitatea Vietnamului de sud, 
Laosului și Cambodgiei și pentru 
instaurarea unei păci trainice in a- 
ceastă regiune.

Aceste nouă puncte formează un 
Întreg.

Noi încălcări ale 
suveranității R. D. Vietnam

HANOI 31 (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în care arată 
că Statele Unite continuă să încalce 
suveranitatea și securitatea R. D. 
Vietnam. între 23 și 30 ianuarie, rele
vă declarația, avioane americane, in
clusiv bombardiere „B—52", au lansat 
permanent atacuri aeriene asupra co
munei Huong Lap, iar artileria ame
ricană, situată la sud de zona demi-' 
litarizată, și cea de pe navele flotei 
a șaptea au deschis focul asupra co
munelor Minh Son și Vinh Giang, a- 
flate la nord de paralela 17, în zona 
demilitarizată. La 28 ianuarie, aviația 
S.U.A. a bombardat o serie de re
giuni dens populate din provincia 
Quang Binh, provocînd victime ome
nești și pagube materiale populației 
regiunii.

Purtătorul de cuvînt al M.A.E. a 
condamnat sever aceste acțiuni ale 
imperialiștilor americani și a cerut 
guvernului S.U.A. să înceteze ime
diat actele de război împotriva R. .D. 
Vietnam.

Ciocniri singeroase
LONDRA 31. — Corespondentul

nostru, N. Plopeanu, transmite : Ora
șul Londonderry a fost .duminică tea
trul celei mai singeroase ciocniri pro
duse in Irlanda de Nord, care s-a în
cheiat cu un bilanț tragic : 13 morți, 
17 răniți și zeci de arestări.

Primul ministru al Republicii Ir
landa a telefonat duminică seara pre
mierului britanic Edward Heath, 
pentru a discuta evoluția situației. El 
a descris aceste incidente ca fiind „de 
necrezut", iar comportarea trupelor 
britanice drept „inumană și sălbatică".

★
LONDRA. — în urma gravelor in

cidente de duminică din Irlanda de 
Nord, guvernul britanic s-a întrunit

In timpul incidentelor de la Londonderry

agențiile de presa
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Consiliul de Securitate 
al O.N.U. și-a continuat lucrările 
sesiunii sale extraordinare de la 
Addis Abeba. în cadrul ședințelor de 
luni, au luat cuvîntul reprezentanții 
Republicii Zair, Ugandei, Tanzaniei, 
R. P. Chineze, Iugoslaviei, Argenti
nei, U.R.S.S., Algeriei, Libiei și sta
tului Burundi. In intervențiile lor, 
a fost condamnat colonialismul în 
formele sale și discriminarea rasială. 
Au fost audiați, de asemenea, 13 re
prezentanți ai mișcărilor de eliberare 
din Africa.

Regele Nepalului a înce
tat din viață. Mahendra Bir Bik_ 
ram Shah Deva, regele Nepalului,, a 
încetat luni dimineață din viață în 
vîrstă de 52 de ani, în urma unui atac 
de. cord suferit duminică — a anun
țat un comunicat oficial al guvernului 
nepalez difuzat de postul de radio 
Katmandu. După anunțarea încetării 
din viață a lui Mahendra, Consiliul 
de Stat întrunit la Palatul regal l-a 
proclamat rege pe prințul Birendra 
Bir Bikram Shah Deva, urmașul tro
nului, în vîrstă de 27 de ani. înco
ronarea noului rege 
loc în decurs de un

urmează să aibă
an.

Manifestații și adunări 
de masă împotriva acțiunilor 
elementelor fasciste, pentru- ample 
reforme social-economice au avut 
Iod în numeroase localități din Ita
lia, printre care Travise, Matera, 
Potenza, Bologna. Participanții, in 
rîndul cărora se aflau reprezentanți 
ai partidelor de stingă, sindicatelor, 
organizațiilor de tineret democratice 
și ale foștilor partizani au condam
nat repetatele provocări ale elemen
telor neofasciste, precum și „incapa
citatea forțelor ordinii publice de a 
întreprinde acțiuni eficace împotri
va lor".

I. Țedenbal l-a primit 
pe ambasadorul 

României
ULAN BATOR 31 (Agerpres). — 

Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secre- 
tar al C.C. al P.P.R.M., președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Mongole, l-a primit pe Tra
ian Girba, ambasadorul Republicii 
Socialiste România, la Ulan Bator. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
tovărășească.

împotriva discriminării rasiale 
și a colonialismului

Scrisoarea adresată de ministrul afacerilor externe 
al R. P. Chineze secretarului general al O.N.U.

PEKIN 31 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă a dat publicității conținu
tul unei scrisori adresate de ministrul 
de externe al R. P. Chineze, Ci Pîn- 
fei, lui Kurt Waldheim, secretarul 
general al O N.U., în care este expusă 
poziția guvernului chinez în problema 
discriminării rasiale ce persistă in 
unele regiuni din Africa.

Guvernul chinez — se spune In scri
soare — consideră că discriminarea 
rasială și apartheidul din Republica 
Sud-Africană și din alte regiuni ale 
continentului sint produse ale pbli- 
ticii colonialiste și imperialiste. încă 
de Ia înființarea sa, R. P. Chineză a 
sprijinit neîntrerupt și consecvent 
lupta poporului african și a altor po
poare de culoare din Republica Sud- 
Africană pentru drepturi umane fun
damentale, împotriva discriminării 
rasiale, pentru eliberare națională. 
Totodată, ea și-a exprimat sprijinul 
ferm în favoarea luptei pentru inde-

in Irlanda de Nord
luni, într-o sesiune de urgență, pen
tru examinarea situației. Ministrul 
britanic de interne, Reginald Maud- 
ling, a informat pe deputați că guver
nul a hotărît instituirea unei comisii 
de anchetă pentru a analiza imediat 
împrejurările care au dus la declan
șarea evenimentelor de duminică.

★
LONDONDERRY — ■ Majoritatea 

celor 5 009 de salariați din London
derry — scena singeroaselor inci
dente de duminică — au declarat o 
grevă în semn de protest față de in
tervenția soldaților britanici. Nume
roase alte demonstrații de protest și 
greve sint semnalate in aproape toa
te orașele din Irlanda de Nord.

încetarea din viață a ma
reșalului Zaharov. Comitetul 
Central al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au anunțat că 
luni a incetat din viață, în vîrstă 
de 74 de ani, după o boală îndelun
gată, Matvei Zaharov, mareșal al 
Uniunii Sovietice, membru al C.C. al 
P.C.U.S., deputat în Sovietul Suprem 
și de două; ori Erou al Uniunii So
vietice. în necrologul semnat de 
Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Ni
kolai Podgornîi și alți conducători 
sovietici se arată că Matvei Zaharov 
a fost „un eminent militar, unul din 
făuritorii forțelor armate ale U.R.S.S., 
un participant activ la războiul civil 
și la marele război pentru apărarea 
patriei".

Confederația Generală a 
Muncii “■ cea ma’ mare organiza
ție sindicală din Franța — își ex
primă solidaritatea deplină cu sindi
catul ziariștilor francezi care â de
clarat luni la ora 13 G.M.T. o grevă 
de 24 de ore în apărarea drepturilor 
lor, a anunțat secretarul general al 
C.G.T., Georges Seguy. El a arătat 
că C.G.T. cere să fie convocată o 
conferință cu participarea părților in
teresate, inclusiv a organizațiilor sin
dicale ale ziariștilor francezi, pen
tru a găsi o soluție crizei în care se 
află presa franceză.

Mahmud Riad,consilier pen- 
tru probleme externe a! președinte
lui Republicii Arabe Egipt, va între
prinde. incepînd de la 8 februarie, o 
vizită de cinci zile în R. P. Chineză 
— informează cotidianul „Al Ahram", 
citat de agenția M.E.N. Presa egip
teană, reluată de agenția M.E.N., in
formează că, după convorbirile de la 
Pekin, Mahmud Riad va întreprinde 
vizite în U.R.S.S.. Franța, Marea Bri- 
tanie și Italia

Ambasadorul României 
primit de primul 
ministru tunisian

TUNIS 31 (Agerpres). — La 29 Ia
nuarie 1972, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Republica Tu
nisiană, Marin Rădoi, â fost primit, 
în vizită de prezentare, de primul 
ministru al Republicii Tunisiene, 
Hedi Nouira.

CU acest prilej, a avut loc un schimb 
de păreri asupra relațiilor bilaterale 
româno-tunisiene și a fost exprimată 
dorința comună de a continua dezvol
tarea bunelor relații' existente între 
cele două țări.

pendență națională a poporului di; 
Namibia

Referindu-se la situația din Rhode
sia, scrisoarea arată că guvernul chi
nez a sprijinit totdeauna ferm po
porul Zimbabwe în lupta contra co
lonialismului și rasismului, pentru 
independență națională.

Guvernul chinez sprijină ferm po
poarele din Angola. Mozambic și 
Guineea (Bissau) in lupta armată îm
potriva colonialiștilor portughezi, 
pentru independență națională.

Pentru a respecta scopurile și prin
cipiile Cartei sale, Organizația Na
țiunilor Unite trebuie să sprijine activ 
lupta dreaptă a popoarelor din Africa 
împotriva colonialismului, neocolonia- 
lismului, imperialismului și discrimi
nării rasiale, pentru eliberare națio
nală — se spune în scrisoarea lui Ci 
Pîn-fei, care arată că, în acest scop, 
guvernul chinez este gata să colabo
reze cu toate țările din cadrul sau 
din afara O.N.U.

Vizita la Pekin 
a președintelui Pakistanului

PEKIN 31. — Corespondentul Ager
pres, I. Gălățeanu, transmite : La in
vitația guvernului R. P. Chineze," la 
Pekin a sosit azi, într-o vizită oficia
lă, Zulfikar Aii Bhutto, președintele 
Pakistanului. La aeroport, Zulfikar 
Aii Bhutto a fost întâmpinat de pre
mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai, și de alte per
soane oficiale.

PAKISTANUL A HOTĂRÎT Si 
IASĂ DIN COMMONWEALTH

RAWALPINDI 31 (Agerpres). ' — 
Pakistanul a hotărît să iasă din 
Commonwealth in semn de protest: 
față de intenția manifestată de unele 
țări membre ale Commonwealthului 
de a recunoaște Republica Bangla
desh. s-a anunțat duminică într-un 
document oficial difuzat de postul 
de radio pakistanez. Decizia de a 
părăsi Commonwealthul a fost „im
pusă" Pakistanului și ea rămîne 
„definitivă și irevocabilă", a decla
rat duminică președintele Pakista
nului, Zulfikar Aii Bhutto. Totoda
tă, președintele Bhutto a ținut să 
sublinieze că acest act nu pune ca
păt relațiilor diplomatice pe care: 
Pakistanul le întreține cu fiecare 
țară membră a Commonwealthului.

transmit:
Interogatoriile unui gru? de 

aproximativ 30 de studenți acuzați 
de a fi condus greva și demonstra
țiile care au avut loc recent la Uni
versitatea din Cairo continuă în 
capitala egipteană, anunță ziarul 
„Al Gumhuriya", citat de agenția 
M.E N. Peste 900 de studenți reținuți 
cu același prilej au fost eliberați, 
după ce ancheta a stabilit că nu au 
nimic de a face cu planurile care 
au dus la tulburările de la Universi
tatea din Cairo, adaugă ziarul „Al 
Gumhuriya".

■ La cunoscutul magazin uni
versal „Junior" din cadrul com
plexului comercial „Centrum" 
din capitala polorieză a fost 
inaugurată luni „Săptămâna pro
duselor românești". Întreprin
derea bucureșteanâ Romarta ex
pune spre vinzare produse în 
valoare totală de circa 5 milioa
ne zloți. La deschidere au fost 
prezenți I. Olteanu, adjunct al 
ministrului comerțului interior 
din România, și T. Miciak, mi
nistru adjunct al comerțului in
terior din Polonia.

0 reuniune a conducerii 
Convenției naționale a 
muncitorilor din Uruguay, 
în cadrul căreia a fost adoptat un 
amplu program de acțiuni în spriji
nul drepturilor economice și politice 
ale oamenilor muncii uruguayeni, a 
avut Ioc la Montevideo. Printre cere
rile înscrise în program figurează li
chidarea șomajului, anularea stării 
excepționale, eliberarea deținuților 
politici.
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