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COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea planului 
de dezvoltare economico-socială

a Republicii Socialiste România în anul 1971
în anul 1971, primul an al planului cincinal 

1971—1975 — etapă importantă în procesul is
toric de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate — țara noastră a obținut noi și 
remarcabile succese în construcția economică și 
socială. Sarcinile de bază ale planului de stat 
au fost îndeplinite ; au fost mai bine valorifi
cate resursele materiale și de muncă ale țării, 
au crescut în ritm înalt produsul social și ve
nitul național, a sporit productivitatea muncii, 
eficiența economică generală, iar pe această 
bază s-a ridicat în continuare nivelul de trai 
material și cultural al populației.

Realizările din anul 1971 atestă realismul pre
vederilor planului, sînt rodul muncii pline de 
abnegație a clasei muncitoare, țărănimii și in
telectualității care înfăptuiesc neabătut progra
mul stabilit de Congresul al X-lea al partidu
lui, de dezvoltare și modernizare a forțelor de 
producție, de creștere a avuției societății, asi- 

1, gurînd înaintarea hotărîtă a României pe dru
mul prosperității și civilizației socialiste.

Progresele înregistrate în dezvoltarea econo- 
mico-socială în anul 1971, comparativ cu anul 
1970, sînt oglindite sintetic în datele de mai 
jos :

Nivelul anului 1971 față 
de 1970 — în % — '

în principalele ramuri ale industriei, produc
ția globală industrială a crescut după cum ur
mează :

Nivelul anului 1971 față 
de 1970 — în % —

Energia electrică și termică 112,2
Combustibili 103,7
Metalurgia feroasă 107,6
Metalurgia neferoasă 106,3
Construcții de mașini și

prelucrarea metalelor 115,8
Chimia 115,2
Materiale de construcții 110,8
Exploatarea și prelucrarea

lemnului 104,8
Industria ușoară 113,7
Industria alimentară 108,4

Pe fondul diramismului susținut al dezvol
tării industriei s-a îmbunătățit structura pe

ramuri șî subramuri. Ponderea energiei elec
trice și termice, metalurgiei, construcțiilor de 
mașini și chimiei — ramuri determinante pen
tru progresul întregii economii — au repre
zentat în 1971 mai mult de jumătate din în
treaga producție industrială.

Ritmurile în care a crescut producția indus
trială a unor județe oglindesc grija pe care 
o acordă partidul și statul nostru dezvoltării 
armonioase, echilibrate a tuturor județelor ță
rii. Acest proces își găsește reflectarea în rit
murile de creștere superioare mediei pe țară, 
înregistrate într-o serie de județe cu o indus
trie mai puțin dezvoltată, după cum urmează : 
Mehedinți (33,9%), Olt (27,4%), Covasna (25,6%), 
Buzău (19,9%), Ialomița (19,7%), Botoșani 
(14,7%), Harghita (13,8%), Vrancea (13,5%).

La principalele produse industriale prevede
rile planului au fost îndeplinite astfel :

Realizări 1971

Produsul U.M. Date 
absolute

în % față de :
Plan Realizări
1971 1970

ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV

In ziua de 1 februarie 1972 a avut loc 
ședința Comitetului Executiv ai C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți 
conducători ai unor organe centrale.

Cu acest prilej, Comitetul Executiv a 
examinat și adoptat „Programul de dezvol
tare a transporturilor feroviare, auto și na
vale în perioada 1971-1975" - elaborat pe 
baza hotărîrilor Congresului al X-iea al 
P.C.R. și a prevederilor planului cincinal. 
Programul cuprinde măsuri privind dez

voltarea, modernizarea și optimizarea 
transporturilor de mărfuri și călători, în 
scopul satisfacerii necesităților sporite de 
transport determinate de ritmul înalt de 
dezvoltare a economiei naționale.

în continuare. Comitetul Executiv a apro
bat Comunicatul cu privire la îndeplinirea 
planului de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România în anui 
1971, care se dă publicității. De asemenea, 
a aprobat principalii indicatori tehnico- 
economici ai unor lucrări de investiții și a 
soluționat probleme ale activității curente.

Ședința comună a Comitetului
Executiv al C. C. al P. C. R, 

Consiliului de Stat

Produsul social 110,0
Venitul național 112.5
Volumul total al investițiilor din fon

durile centralizate ale statului 110.8
Fondurile fixe puse în funcțiune din

investițiile centralizate ale statului 105.0
Numărul salariaților 105,0
Producția globală industrială 111.5
Producția de construcții-montaj 110,6
Producția globală agricolă 118.2
Volumul total al traficului de mărfuri

cu mijloace de folosință generală 109.0
Volumul comerțului exterior 108,6
Productivitatea muncii pe un salariat

in industria republicană 105,9
Veniturile bănești ale populației de la

sectorul socialist 108,6
Veniturile din salarii 108,1
Veniturile bănești ale familiilor de

țărani 111,1
Vînzările de mărfuri cu amănuntul
-prin comerțul socialist 109.1

Cheltuieli pentru acțiuni social-cultu-
rale de la bugetul de stat 107,3

I. INDUSTRIA

Dezvoltarea industriei s-a caracterizat, în 
anul trecut, prin ritmul înalt de creștere a pro
ducției, diversificarea și îmbunătățirea calității 
produselor, folosirea mai. bună a resurselor 
materiale, ridicarea în continuare a eficienței 
economice. A crescut capacitatea industriei de 
a dota economia cu mijloace de producție la 
nivelul cerințelor tehnicii contemporane, de a 
satisface în condiții mai bune necesitățile de 
consum ale populației, de a contribui la lăr
girea și diversificarea exportului.

în anul 1971 s-a realizat o producție globală 
de 334,2 miliarde lei ; planul a fost îndeplinit 
în proporție de 102,2%, obținîndu-se peste pre
vederi o producție de 7,3 miliarde lei.

La principalele ministere și la unitățile in
dustriale ale consiliilor populare, planul pro
ducției globale industriale a fost îndeplinit 
astfel :

în % față 
de plan

Energie electrică mild kWh 39,4 101.0 112,3
Cărbune extras mii tone 22 9|1 96,8 100,5
Țiței extras mii tone 13 793 100.6 103.1
Benzine mii tone. 3.0.17 103,4 108.3
Gâze naturale mii mc 26 719 101.4 106,7
Oțel mii tone- 6 803 101,2 ‘ 104.4-

din care : oțeluri aliate mii tone -444 108,7 107,1
Laminate finite pline din oțel mii tone 4 763 102,1 105,7
Aluminiu primar și aliaje din

aluminiu mii tone 111 102,6 109.4
Produse ale industriei

electrotehnice și electronice mii lei 14 077 102,7 115,3
Mașini-unelte pentru așchierea

metalelor mii lei 993 92,0 125,9
Instalații de foraj complete buc. echiv.

pentru țiței și gaze F 200 37 100,0 142,3
Locomotive Diesel și electrice

magistrale bucăți 266 98,5 100,4
Autocamioane, autobasculante

și autotractoare bucăți 35 164 97.7 100.4
Autoturisme de oraș bucăți 20 500 100,0 126.2
Tractoare bucăți 30 400 93,8 103,8
Produse sodice mii tone 955 101,1 103,7
îngrășăminte chimice

(100%. substanță activă) mii tone 1 082 85.3 120.9
Materiale plastice și rășini

sintetice (100%) mii tone 251 100.3 121.5
Fibre și fire chimice tone 95 101 102,6 124,5
Cauciuc sintetic tone 71 001 102,2 116,0
Ciment mii tone 8 523 100,0 104,9
Plăci din particule aglomerate

și fibrolemnoase mii tone 505 81,4 118.0
Mobilă mil lei 6 153 104,9 109,7
Țesături mii mp 666,9 99.3 109,7
Confecții mii lei 14 546 104.0 115,3
Tricotaje mii bucăți 168,6 102.0 120,7
încălțăminte mii perechi 71 407 100,4 108,5
Televizoare mii bucăți 300 98.4 107,2
Aparate de radio mii bucăți 484 100,8 106,3
Frigidere mii bucăți 192 91,7 141.8
Carne mii tone 413 81,6 98.2
Preparate și conserve din carne mii tone 148 101.6 103.3
Pește tone 74 724 74,4 120.0
Lapte și produse lactate

(în echivalent lapte) mii hl 15 712 95.7 102.1
Zahăr mii tone 484 88.1 128.6
Ulei, comestibil mii tone 308 106,6 112,2
Conserve sterilizate și congelate

de legume și fructe și pastă
de tomate mii tone 250 73,4 115,3

și Consiliului
în ziua de 1 februarie a.c. a avut loc 

ședința comună a Comitetului Executiv al 
C.C. ai P.C.R., Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, a informat 
despre lucrările Consfătuirii de la Praga a 
Comitetului Politic Consultativ ai țărilor 
participante la Tratatul de la Varșovia și

de Miniștri 
activitatea delegației române la această 
consfătuire.

A fost adoptată în unanimitate Hotărîrea 
privind aprobarea documentelor adoptate 
de Consfătuirea de la Praga a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia și a activității 
desfășurate la consfătuire de delegația de 
partid și guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

HOTĂRÎREA
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R, Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România 
privind aprobarea documentelor adoptate de Consfătuirea 
de la Praga a Comitetului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia și a activității 
desfășurate la consfătuire de delegația de partid și 

guvernamentală a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae Ceausescu

ministerul Energiei Electrice 102.9
Ministerul Minelor, Petrolului și

Geologiei 102.3
Ministerul Industriei Metalurgice 102,5
Ministerul Industriei Construcțiilor

de Mașini 101,8
Ministerul Industriei Chimice 101,3
Ministerul Industriei Materialelor

de Construcții 101,0
Ministerul Industriei Lemnului 102,4
Ministerul Industriei Ușoare 104,2
Ministerul Agriculturii, Industriei

Alimentare, Silviculturii și
Apelor 89-2

Ministerul Transporturilor și
Telecomunicațiilor 106,1

Unitățile industriale ale consiliilor
populare 105,8

Unitățile cooperației meșteșugărești și-au în
deplinit planul la producția-marfă și prestările 
de servicii în proporție de. 108,5%, iar cele ale 
cooperației de consum în proporție de 122,2%.

Față de anul 1970, producția globală indus
trială a crescut cu 11,5%, sporul absolut fiind 
de 34,4 miliarde Iei. Semnificativ pentru crește
rea potențialului industriei noastre socialiste 
este faptul că producția anului 1971 este de 1.6 
ori mai mare decîț producția industrială reali
zată în întreaga perioadă a primului cincinal 
(1951—1955).

S-a dezvoltat baza tehnică materială a in
dustriei prin intrarea în funcțiune în anul 1971 
* unui număr de 283 capacități de producție.

Cu toate succesele obținute, prevederile pla
nului de stat pe anul 1971 nu au fost îndepli
nite la unele produse, datorită deficiențelor 
existente în organizarea producției și a muncii, 
neajunsurilor în exploatarea și întreținerea 
unor mașini, utilaje și instalații, funcționării 
unor capacități sub parametrii proiectați, lip
surilor în cooperarea și colaborarea dintre în
treprinderi, nerespectării, în unele cazuri, a 
disciplinei contractuale. Nu au fost date în 
exploatare 34 capacități industriale planificate 
să intre în funcțiune, un număr de 16 din 
acestea aflîndu-se în probe tehnologice ; 43 ca
pacități din cele intrate în funcțiune au fost 
date în exploatare numai cu o parte din capa
citatea planificată.

O preocupare deosebită în industria extrac
tivă a constituit-o dezvoltarea bazei de materii 
prime din țară, prin intensificarea cercetărilor 
geologice pentru descoperirea și punerea în 
valoare de noi zăcăminte de combustibili, mi
nereuri și alte materii prime.

Resursele energetice au fost utilizate mai 
rațional, ponderea puterii instalate în centra
lele hidroelectrice ajungînd la peste 23% din 
puterea totală ; a sporit producția de energie 
termoelectrică produsă pe bază de lignit.

în anul 1971 s-au făcut progrese importante 
în îmbunătățirea calității produselor, a conti
nuat procesul de diversificare și de înnoire a 
producției. Pe ansamblul industriei, ponderea 
produselor noi în producția anului 1971 a fost 
de 13%.

în industria metalurgică producția de oțe
luri aliate a sporit cu 7.1% față de anul 1970, 
asimilîndu-se noi mărci de oțeluri de calitate 
superioară, s-a îmbunătățit structura producției 
de laminate.

Potrivit programelor prioritare, producția 
industriei construcțiilor de mașini a fost orien
tată, in principal, spre sectoarele de înaltă 
tehnicitate, care asigură produse cu un grad 
superior de valorificare a metalului. O creștere

mai rapidă a cunoscut producția industriei 
electronice, de aparate electrice de măsură, con
trol și automatizare, precum și de mașini-unelte 
pentru așchierea metalelor. S-au fabricat noi 
tipodimensiuni de mașini, utilaje și instalații. 
Produsele noi sau modernizate în această ra
mură au reprezentat 19,6% din totalul pro
ducției.

S-a extins acțiunea de autoutilare prin rea- 
lizai’eâ, pe baza eforturilor proprii ale între
prinderilor, a numeroase mașini, utilaje și apa
rate, a căror valoare s-a ridicat, în anul 1971, 
la peste 750 milioane lei.

Industria chimică a asigurat o valorificare 
mai eficientă a resurselor naturale și ridicarea 
nivelului calitativ al produselor. Au crescut mai 
rapid producția industriei petrochimice, pro
ducția de materiale plastice și rășini sintetice, 
fibre și fire chimice, precum și de produse 
de sinteză fină și de mic tonaj.

în industria materialelor de construcții s-au 
produs noi sortimente de elemente prefabricate 
din beton armat și precomprimat, de cimen
turi superioare cu rezistențe mari, de blocuri 
ceramice, plăci de faianță decorativă.

Au sporit preocupările în industria ușoară 
pentru diversificarea producției, îmbunătățirea 
calității și finisajului produselor, utilizarea ma
terialelor sintetice cu calități superioare. S-au 
fabricat noi sortimente de țesături, tricotaje, 
blănuri artificiale, încălțăminte, confecții din 
țesături neșifonabile, articole de menaj din 
sticlă.

Industria locală de stat și cooperatistă a pus 
Ia dispoziția populației o gamă mai variată de 
mobilă, produse de îmbrăcăminte și încălțămin
te. bunuri pentru uz gospodăresc și artizanat, 
a efectuat un volum sporit de prestări de 
servicii.

în ramurile industriei s-au întreprins nu
meroase acțiuni pentru introducerea de pro-

Luind cunoștință de informarea delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii Socialiste România cu 
privire la lucrările Consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al țărilor participante la Tratatul de la 
Varșovia, care a dezbătut probleme deosebit de im
portante pentru viața politică a continentului și pacea 
întregii lumi, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., 
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii 
Socialiste România aprobă în întregime și dau o înaltă 
apreciere documentelor adoptate la consfătuire, pre
cum și activității desfășurate de delegația română, 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat.

în legătură cu securitatea europeană, Comitetul Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. Consiliul de Stat și Consiliul 
de Miniștri consideră că „Declarația privind pacea, 
securitatea și colaborarea in Europa" reprezintă o con
tribuție deosebită la promovarea acestor idei pe conti
nentul nostru, stimulează activitatea pe care toate sta
tele interesate sînt chemate să o depună în vederea 
convocării conferinței general-europene.

Comitetul Executiv, Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri consideră că una din sarcinile de bază ale 
politicii externe a Partidului Comunist și a Republicii 
Socialiste România este de a acționa în modul cel mai 
consecvent pentru instaurarea in viața continentului 
nostru a unor noi relații bazate pe respectul indepen
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(Continuare in pag. a Ill-a)

denței și suveranității naționale, care să excludă folo
sirea forței sau amenințarea cu forța și să ofere tutu- ; 
ror statelor garanția deplină că vor fi ferite de orice 
act de agresiune, că se vor putea dezvolta în mod 
liber, potrivit propriei voințe, și vor putea colabora 
neîngrădit, intr-un climat de înțelegere și deplină ega
litate.

în acest sens, Consiliul de Miniștri. Ministerul Afa
cerilor Externe vor întreprinde acțiunile politico- 
diplomatice necesare pentru a contribui, împreună cu 
guvernele tuturor statelor interesate, ia realizarea de 
contacte multilaterale în vederea definitivării ordinii 
de zi a conferinței, stabilirii nivelului de reprezentare 
a statelor participante, a datei ținerii acesteia, a moda
lităților de convocare și a modului de desfășurare a 
lucrărilor, astfel ca această importantă reuniune 
general-europeană să poată avea loc intr-un timp cit 
mai apropiat.

Hotărită să militeze activ și să-și aducă întreaga 
contribuție Ia cauza transformării Europei într-o zonă 
a păcii și cooperării fructuoase între țări suverane și 
egale în drepturi, România adresează celorlalte state, 
tuturor forțelor care se pronunță pentru securitate și 
colaborare pe continentul european, chemarea de a-și 
uni eforturile pentru a face să triumfe acest nobil 
deziderat, pentru a asigura pacea, destinderea și înțe
legerea in Europa și in întreaga lume.

Președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit 

pe ambasadorul Republicii Costa Rica
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
marți după-amiază. în vizită proto
colară de prezentare, pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al

Republicii Costa Rica la București, 
Benjamin Nunez Vargas.

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate, a par
ticipat George Macovescu. prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. (Agerpres)
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SA TUL ROMÂNESC -1972
Nu există domeniu al vieții noas

tre economice și sociale care să nu 
ti cunoscut în anii socialismului 
profunde transformări economice și 
sociale. Printre ele, la loc de frunte 
se situează schimbările calitative, 
de esență revoluționară, petrecute 
in viața satelor, a țărănimii. Apro
piatul congres al țărănimii coope
ratiste va constitui, fără îndoială, 
un cadru propice pentru analiza te
meinică a evoluției satului româ
nesc și stabilirea măsurilor practi
ce in vederea îmbunătățirii mai de
parte a activității în toate sectoa
rele agriculturii cooperatiste.

Satul socialist la „cota" anului 
1972 apare, prin tot ce este mai ca
racteristic în evoluția sa, în progre
sele înregistrate, ca și în tendințele 
de viitor, ca o ilustrare grăitoare a 
capacității transformatoare a so
cialismului, a superiorității noii o- 
rinduiri sociale și, totodată, ca o 
strălucită verificare a rolului și trăi
nicie! alianței muncitorești-țără- 
nești, temelia de nezdruncinat și 
principala forță motrice a orinduirii 
noastre socialiste.

Rodul unei politici

chibzuite

Izvorul tuturor schimbărilor în
noitoare din viața satului socialist 
îl constituie politica marxist-leninis- 
tă a Partidului Comunist Român, 
care încă de la întemeierea sa a si
tuat în centrul preocupărilor sale în
chegarea alianței muncitorești-țără- 
nești — condiție hotăritoare a victo
riei în lupta revoluționară — acțio- 
nînd fără preget pentru rezolvarea 
problemei agrare, ca factor esențial 
al progresului societății românești. 
Este meritul partidului de a fi sta
bilit strategia uriașei acțiuni de 
înfăptuire a reformei agrare în 
procesul revoluției populare, de li
chidare ca clasă a moșierimii și a 
oricărei exploatări a omului de că
tre om la sate, de transformare 
socialistă a agriculturii, aplicînd în 
mod creator principiile generale 
ale marxism-leninismului la con
dițiile concrete, sociale și econo
mice ale satului românesc.

Victorie strălucită a politicii par
tidului, cooperativizarea a reprezen
tat o profundă revoluție în viața sa
telor, consfințind realizarea econo
miei socialiste unitare, creînd con
diții pentru avintul continuu al a- 
griculturii, al întregii economii. In 
cursul acestei profunde transfor
mări revoluționare s-a dezvoltat ță
rănimea cooperatistă — clasă nouă, 
omogenă, unită prin interese comu
ne, prin proprietatea obștească asu
pra pămîntului și a celorlalte mij
loace de producție. Pămîntul, stro
pit cu sudoarea și sîngele a nenu
mărate generații de iobagi, de robi- 
ai, moșierilor, aparține azi stăpînu- 

B3lui său legitim — țărănimea coope- 
ratistă.

Ramură de bază a economiei na
ționale, agricultura realizează (îm
preună cu silvicultura) pCSte 16 la 
sută din produsul social și aproape 
o cincime din venitul național. 
In perioada 1951—1969, producția 
globală agricolă a sporit intr-un 
ritm mediu anual de 4,3 la sută — 
ritmul mediu de creștere a produc
ției agricole pe plan mondial fiind 
în jur de 3 la sută. îndeosebi în pe
rioada ultimilor ani. pe baza orien
tării date de Congresele al IX-lea și 
al X-lea, partidul a inițiat un vast și 
multilateral anșamblu de măsuri 
menit să asigure o mai bună valo
rificare a resurselor agriculturii so
cialiste. Este de remarcat faptul că, 
față de nivelul anului 1938, partea 
din produsul social total creată in 
agricultură și silvicultură a sporit 
de peste 1,6 ori, iar cea din venitul 
national de 1,16 ori.

Cei ce își amintesc de convoaiele 
de țărani înfometați care porneau în 
pribegie în primii ani de după eli
berarea țării, lăsînd în părăsire o- 
goarele pîrjolite de secetă, de zecile 
de mii de copii salvați atunci de la 
pieire, au avut prilejul să constate 
că, deși departe de a-și fi pus inte
gral în valoare superioritatea, agri
cultura noastră socialistă a reușit, 
în condiții climatice asemănătoare 
celor de care am amintit (agravate 
insă de inundațiile din 1970). să 
realizeze în cincinalul 1966—1970 o 
producție agricolă globală cu 24 la 
sută mai mare ca în cincinalul, pre
cedent. Progrese sensibile s-au 
realizat și in zootehnie — produc
ția de carne, în medie anuală, a 
fost în 1966—1970 de 1 271 000 tone, 
față de 982 000 tone medie anuală 
în cincinalul anterior. In 1971. coope
rativele agricole au obținut cea mai 
mare producție de la încheierea coo
perativizării ; producția de cereale 
de anul trecut depășește cu 1.2 mi
lioane tone realizările medii din 
1966—1970. Etapă de însemnătate 
hotăritoare pentru progresul agricul
turii românești, planul cincinal 
1971—1975 prevede o sporire a pro
ducției agricole cu 36—49 la sută fată 
de cincinalul precedent. în cursul 
cincinalului 1971—1975 se prevede 
creșterea producției animaliere in
tr-un ritm mediu anual de aproa
pe 15 la sută in sectorul socialist 
al agriculturii — ritm comparabil 
cu cel al ramurilor celor mai di
namice ale industriei.

Sprijinul ferm

lă a modernizării satului. în toate 
județele țării, atît in cele locuite 
de populație românească, precum și 
în cele unde, alături de aceasta, 
trăiesc și oameni de alte naționali
tăți, pămîntul, pină nu de mult 
arat — mai bine spus „zgîriat" — cu 
plugul tras de cai costelivi, zvîc- 
nește azi sub freamătul sutelor de 
mii de cai putere ai tractoarelor. La 
sfîrșitul anului 1971, agricultura dis
punea de 113 500 tractoare fizice, 
51 400 semănători mecanice, 47 300 
combine pentru recoltat cereale 
boabe și alte mașini și utilaje a- 
gricole, suprafața arabilă pe un 
tractor fizic ajungind Ia 91 ha 
față de 121 în 1965. Semnificația 
faptului că in 1975 agricultura va 
dispune de circa 120 000 de tractoare 
și 12 000 de combine autopropulsate 
ne apare și mai clară dacă ne gîn- 
dim la nivelul de la care socialismul 
a fost nevoit să înceapă procesul de 
ridicare a satelor ; în cel mai „în
floritor" an al României vechi, 1938, 
existau un plug la trei gospodării 
și o grapă la patru gospodării, iar 
un tractor revenea la 25 000 ha teren 
arabil !

O direcție esențială a procesului 
de dezvoltare si modernizare a ba
zei tehnico-materiale a agriculturii 
o constituie îmbunătățirile funciare, 
în cincinalul precedent au fost în- 
diguite și desecate 567 000 ha, iar 
578 000 ha au fost amenajate pentru 
irigații. Ofensiva hidroameliorațiilor, 
realizată printr-o largă acțiune de 
masă înglobînd — în cadrul întrece
rii ce se desfășoară între județe — 
milioane de participanți, va atinge, 
în actualul cincinal, un nivel calita
tiv superior, urmărind ridicarea 
substanțială a capacității productive 
a pămintului. Se prevăd astfel pină 
in 1975 amenajarea pentru irigații a 
unei suprafețe de 1 250 000 ha (mai 
mult decit tot ce s-a realizat pină 
acum în agricultura noastră), pre
cum și lucrări de îndiguiri, dese
cări, combaterea eroziunii și ame
liorarea solului pe circa 1 200 000 ha.

Chimizarea agriculturii se afirmă 
în tot mai mare măsură ca una din
tre principalele căi de sporire a pro-

rilor stabilindu-se în raport direct cu 
rezultatele dobîndite în producție ; 
totodată se asigură un venit lunar 
minim garantat celor ce lucrează 
permanent în cooperativă și își în
deplinesc sarcinile de producție.

Pentru a avea o imagine reală a- 
supra cîștigurilor realizate de fami
liile din mediul rural, se cuvine 
menționat că o pondere însemnată 
in bugetul lor, alături de yeniturile 
din agricultură, o dețin veniturile 
realizate de membrii acestor familii 
care lucrează ca salariați în unită
țile economice, administrative și 
social-culturale. In cincinalul tre
cut, numărul noilor angajați prove- 
niți din rîndurile țărănimii a fost de 
circa 600 000. De altfel, deplasarea 
spre industrie și construcții a unor 
importante contingente de muncă 
din agricultură, proces accelerat ca 
urmare a mecanizării acesteia, se a- 
firmă drept coordonată a moderni
zării satului. Ca efect al acestui fe
nomen social de deosebită impor
tanță, ponderea populației ocupate 
în agricultură a coborit la sub 50 la 
sută din populația ocupată, iar cele 
circa 1 000 000 noi locuri de muncă 
prevăzute în actualul cincinal vor fi 
ocupate în majoritate tot de țărani 
care vor veni la orașe.

Pe măsura sporirii și diversificării 
veniturilor ei, crește continuu pu
terea de cumpărare a țărănimii. 
Și aci se impune o comparație. Mulți 
considerau drept o fatalitate stările 
de lucruri la care se referea în 1936 
cunoscutul economist Virgil Mad- 
gearu, de repetate ori ministru în 
guvernele național-țărăniste : „Pro
cesul de pauperizare și îngustare 
corelativă a pieții naționale este 
evidențiat de ancheta privind nu
mărul de vite de care dispune gos
podăria țărănească: 48 la sută din 
gospodării n-au vite trăgătoare sau 
numai una; 32,5 la sută n-au vaci 
și, prin urmare, nu cunosc laptele 
și untul, 46—48 la sută n-au oi și 
porci. Prin urmare, aproape jumă
tate din populația satelor nu poa
te fi socotită capabilă să cumpere 
produse industriale".

In anii noștri se înregistrează o

mecanizatori, crescători de anima
le, legumicultori, pomicultori etc.

Un element inedit în configura
ția socială a satului românesc 
contemporan îl reprezintă apari
ția unui detașament compact al 
intelectualității cuprinzînd peste 
110 000 profesori, învățători și edu
catoare ; 29 000 slujitori ai sănă
tății publice ; aproape 20 000 ingi
neri agronomi, hortiviticultori, zoo- 
tehniști, mecanizatori și medici ve
terinari.

Schimbări profunde

in conștiința țărănimii,

in poziția ei socială

al statului

La obținerea acestor rezultate, ca 
și la certitudinea realizării cuteză
toarelor obiective de perspectivă, a- 
Iături de munca harnică a țărănimii 
cooperatiste, a tuturor lucrătorilor 
de pe ogoare, un rol hotăritor re
vine sprijinului larg pe care statul 
socialist îl acordă țărănimii în ve
derea sporirii producției agricole. 
Amploarea eforturilor făcute în a- 
cest scop este ilustrată de faptul că 
investițiile în agricultură au crescut 
de Ia 32,8 miliarde Iei in cincinalul 
1961—1965. la 50 miliarde în cincina
lul 1966—1970 și la circa 100 miliar
de în cincinalul actual. Numai din 
partea statului socialist putea primi 
țărănimea un asemenea sprijin — 
orientat către direcțiile hotăritoare 
pentru propășirea satului.

Astfel, dezvoltarea continuă a ba
zei tehnîco-materiaie a producției 
agricole a constituit, în decursul 
ultimelor decenii, o preocupare fun
damentală constantă a partidului, 
care și-a putut găsi realizare pe 
măsura progreselor obținute în in
dustrializarea țării, temelia genera

ducției agricole. Agricultura a pri
mit în cincinalul trecut 2,7 milioane 
tone îngrășăminte chimice sub
stanță activă, de 3 ori mai mult 
decit în cei cinci ani anteriori, iar 
în actualul cincinal vor fi utilizate 
7,4 milioane tone îngrășăminte chi
mice substanță activă.

Grija partidului și statului 
pentru a veni în ajutorul 
nor cooperative agricole, 
deosebi dintre cele situate în zona

u-
în-

Instantaneu de iarnâ la Predeal Foto : S. Cristian

Ffaptul
ÎDIVERS

Noroc cu... 
amenda!

De curind, organele de pază 
• contra incendiilor au efectuat 
Iun control prin citeva între

prinderi din județul Brăila. Cu 
acest prilej au descoperit 1 100 

Ikg de carbid-exploziv depozi
tat in... clădirea centralei ter
mice a întreprinderii județene 
de construcții-montaj ! Doar 

I printr-o minune, centrala res- 
I pectivă n-a sărit în aer. Cel ce 
I adusese carbidul aici nu era al- 
Itul decit magazionerul Iulian 

Gavrilescu. Pentru o asemenea 
gravă imprudență, organele 

IP.C.I. i-au aplicat imediat amen
da corespunzătoare. Și, cu toate 
că a fost destul de usturătoare, 
poate să fie mulțumit că... a 

Imai fost în stare s-o plătească ! 
Pentru că, altminteri, neglijența 
l-ar fi costat o cu totul altă 

■ plată.

Reversul 
I unui abuz 
| la O.C.L.P.P.

Socialismul a determinat profun
de transformări nu numai în struc
tura societății, în viața economică, 
dar și în modul de gindire și de
prinderile oamenilor. Mentalității 
strict-individualiste a micului pro
ducător i-a luat locul procesul de 
tot mai profundă înțelegere a înda
toririlor și responsabilităților față de 
întreaga societate. In noul profil 
moral-politic al țărănimii se afirmă 
tot ■_ mai pregnant asemenea trăsă
turi cum sînt atitudinea înaintată 
față de muncă și față de avutul 
obștesc, grija pentru întărirea 
cooperativelor agricole și buna 
gospodărire a comunelor, aportul 
crescînd la activitatea generală, de 
făurire a noii orinduiri sociale, 
atașamentul față de politica parti
dului, față de cauza socialismului. 
Etapa de dezvoltare a societății în 
care ne aflăm, sarcinile ce ne 
stau în față cer însă să nu ne 
mulțumim cu rezultatele dobîndite. 
In lumina cerințelor programului 
de educație socialistă, adontat de 
plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1971. dobîndește o deose
bită însemnătate sporirea conside
rabilă a ariei, de cuprindere a ac
tivității . politico-educative și a 
forței ei de înrîurire asupra con
științei țărănimii.

Viața satelor relevă ca un pro
ces de ample semnificații dezvol
tarea democrației cooperatiste, 
condiție hotăritoare pentru simu
larea inițiativei și spiritului de 
răspundere al masei cooperatori
lor, ca și pentru fundamentarea 
judicioasă și creșterea eficientei 
practice a actului de conducere. 
Acolo unde adunarea generală a 
cooperatorilor acționează ca for 
democratic de rezolvare a princi
palelor probleme , ale activității 
economice și sociale, manifestînd 
receptivitate față de propunerile 
și crițicile formulate, acolo unde 
uniunile cooperatiste își exercită 

^efectiv atribuțiile și competențele, 
există garanția valorificării de
pline a experienței și înțelepciunii, 
cbbperătbrildr,‘ a avantajelor și su
periorității agriculturii coopera
tiste, așa cum o dovedesc de altfel 
adunările generale ale cooperative
lor agricole care se desfășoară în 
pregătirea celui de-al II-lea Con
gres al țărănimii cooperatiste.

Pe această linie de preocupări 
se înscriu și măsurile enunțate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Ia re
centa conferință pe țară a secre
tarilor comitetelor comunale de 
partid și a președinților consilii
lor . populare comunale privind 
lărgirea atribuțiilor consiliilor 
populare, astfel îneît acestea să 
exercite conducerea unitară a în
tregii activități economice, sociale, 
culturale de, pe teritoriul comunei, 
precum și instituționalizarea adu
nării generale a cetățenilor ca cel 
mai larg for de dezbatere a pro
blemelor comunei în care să se 
adopte toate, hotărîrile privind 
dezvoltarea ei economico-socială.

Democratismul propriu orindui
rii noastre își găseste o sugestivă 
reflectare în participarea efectivă 
a maselor țărănești, alături de cla
sa muncitoare, de celelalte cate
gorii sociale, Ia soluționarea tu
turor treburilor obștești, la con
ducerea statului. Cuvîntul acestora 
se face auzit prin reprezentanții 
lor în Marea Adunare Națională, 
în. Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri. în consiliile populare și 
uniunile cooperatiste. în toate or
ganele de îndrumare și conducere 
a agriculturii. Nu a existat în ul
timii ani proiect de lege de în
semnătate majoră pentru dezvolta
rea societății noastre la dezbate
rea căruia să nu fi participat și ță
rănimea.

Intîlnirile frecvente ale condu
cerii de partid, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. cu activul de 
partid din agricultură, cu specialiș
tii și ceilalți oameni ai muncii de 
la sate, participarea la consfătui
rile acestora, vizitele de lucru 
la sate asigură o temeinică cu
noaștere a realităților, a noilor 
fenomene, sesizarea la timp a 
deficiențelor și rămînerilor în 
urmă, găsirea celor mai potri
vite modalități de rezolvare a ce
rințelor țărănimii. Tocmai în fe
lul acesta, pe baza unei largi con
sultări de masă a fost elaborat și 
aplicat. în lumina orientării date 
de Congresele IX și X ale P.C.R.. 
ansamblul de măsuri privind per
fecționarea organizării, conduce
rii și planificării agriculturii, care 
include, printre altele, precizarea 
atribuțiilor Ministerului Agricul
turii, Industriei Alimentare și Ape
lor. precum și a direcțiilor agri
cole ; înființarea U.N.C.A.P. ; reor
ganizarea întreprinderilor de me
canizare și a întreprinderilor agri
cole de stat ; crearea consiliilor 
intercooperatiste; dezvoltarea coo
perării intre unitățile de stat și 
cooperativele agricole ; îmbună
tățirea organizării producției și a 
muncii în cooperativele agricole, 
profilarea și specializarea acestora.

Toate schimbările profunde rea
lizate în viața satului românesc, 
în poziția țărănimii în societate. în 
condițiile ei de muncă și de trai 
sînt rodul socialismului, al forței 
înnoitoare a politicii partidului, 
întărirea continuă a alianței mun- 
citorești-țărănești. unitatea șl coe
ziunea întregului popor în jurul 
partidului constituie chezășia îna
intării pe un front tot mai larg 
în opera de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Tudor OLA.RU

Scrisori despre atitudini din comerț

Cu mai mult timp în urmă, V. 
Ciolacov, din str. Vissarion nr. 9, 
s-a adresat O.C.L.P.P. București 
cu o cerere în vederea obținerii 
unei aprobări pentru un teren 
pe care voia să-și construiască o 
locuință. Dîndu-și seama însă 
că pe cale legală nu va putea 
obține ceea ce dorea, solicitantul 
a intrat în legătură cu Nicolae 
Minea, jurisconsultul oficiului, 
și, împreună cu acesta, a întoc
mit o serie de acte false pe care 
lc-a anexat la cererea amintită. 
Și, o dată cusut cu ață albă, do
sarul a Dornit pe drumul rezol
vării. Deși știa că actele sint 
false. Gheorghe Melinte. directo
rul oficiului, încâlcind dreptu
rile de prioritate ale altor solici- 
tanți, i-a atribuit lui V. Ciolacov 
terenul respectiv, pentru a con
strui pe el un imobil cu mai 
multe apartamente. Așa stînd lu
crurile, cei trei au fost de
feriți, pentru acest fapt, in
stanței de judecată. Prin sen
tința (cu drept de recurs) pro
nunțată de Judecătoria sectorului 
6, Gheorghe Melinte a fost con
damnat.. pentru abuz în serviciu.. 
la doi ani închisoare, iar N. Mi
nea și V. Ciolacov — pentru fals 
și uz de fals — la doi și. respec
tiv. patru ani închisoare.

Apa curge, 
„seceta" 
din blocuri
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„----------  ----- ... —,jr<si politețe în fața unui->4uu>l
ranjează”. Au Uri aer public exigent ; două I I 
nu numai plictisit, ci

. eîteodată. chiar ostil, 
sînt puși pe vrajbă, se 
mișcă cu încetinitorul, 
vorbesc în silă, iar la 
cea mai mică solicitare 
îl împroșcă netam-ne- 
sam pe client cu cu
vinte jignitoare I! De 
necrezut, și totuși... 
„Cele ce vă relatez, ne 
scrie V.V. din Bucu
rești, inginer în Minis
terul Agriculturii. In
dustriei Alimentare și 
Apelor, s-au petrecut 
în magazinul de fieră
rie și chimicale de pe 
șos. Ștefan cel Mare 
nr. 2. I-am solicitat 
vînzătorului Ilie Marin 
un bec electric, 
în loc de bec.

nu cu apostrofa
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pe buze!conținuă creștere a volumului de 
mărfuri industriale achiziționate de 
țărănime. în 1970, în mai puțin de 
două luni s-a cumpărat cit intr-un 
trimestru în 1965. Dar cel mai con
cludent indicator al ridicării nive
lului de civilizație al satelor, al noi
lor cerințe ale țărănimii îl'constituie 
creșterea accentuată a 
bunurilor de folosință îndelungată 
vîndute la sate prin magazinele 
cooperației de consum în cincinalul

gaze, de 2.3 ori mai multe televi
zoare, de 2,4 ori mai multe frigidere, 
de 1,8 ori mai multă. mobilă, de 1,9 
ori mai multe mașini de spălat.

Ocrotirea sănătății publice consti
tuie unul dintre domeniile unde sal
tul calitativ realizat în anii socia
lismului a atins cele mai impresio
nante proporții. „Ce propag eu ? în
treba marele savant patriot G. Ma
rinescu într-o conferință ținută cu 
citeva decenii în urmă. Două lu
cruri : sănătatea și îmbunătățirea 
stării economice a țăranului... Nu 
știu, cui să mă adresez pentru a 
scoate țăranul din întuneric ?!“ Re
plica prezentului ? în cele peste 
2 400 de unități medico-sanita- 
re din mediul rural activau, la în
ceputul actualului cincinal, mai bine 
de 6 300 medici și stomatologi, 
farmaciști, 22 000 cadre medii 
auxiliare — o întreagă armată 
slujba apărării sănătății publice. în
torși să-și revadă satul natal, oa
meni goniți de mizerie pe meleaguri 
străine înaintea războiului, cind 
România se afla printre țările cu 
cea mai mare mortalitate infantilă, 
iar bolile sociale afectau aproape 
20 la sută din populația rurală, află 
cu uimire că numeroase boli sociale 
au fost stîrpite : țăranii cooperatori 
primesc bilete de tratament în sta
țiunile balneare, au gratuitate la a- 
sistența medicală și medicamente în 
timpul internării în spitale, coopera
toarele au concediu plătit pentru 
sarcină și lehuzie, s-au introdus 
pensiile de bătrînețe și invaliditate 
ale țăranilor cooperatori (în 1971 
volumul pensiilor plătite a fost de 
peste două ori mai mare decit în a- 
nul precedent) 1

Viața spirituală a satelor cunoaște 
o intensitate și diversificare de ne
închipuit în trecut. Marea realizare 
a orinduirii noastre — gratuitatea 
învățămîntului de toate gradele, ge
neralizarea școlii de 10 ani — a dus 
la lichidarea 
deschis larg porțile culturii pentru 
milioanele de tineri de la sate. Re
țeaua învățămîntului la sate cuprin
de peste 12 600 școli cu predarea în 
limba română sau în limbile na
ționalităților conlocuitoare. Practic, 
nu există comună în care să nu 
fie cel puțin o școală de cultură ge
nerală, după cum nu există familie 
la sate care să nu aibă fii in învă- 
țămîntul mediu sau superior, ori din 
rîndurile căreia să nu fi ieșit mun
citori, intelectuali, cadre în aparatul 
de stat.

In miile de sate, unde pe timpuri 
singurul loc de adunare a oameni
lor era circiuma sau bătătura jtJin 
fața primăriei, funcționează as
tăzi aproape 6 000 de cinemato
grafe, de peste 2 ori mai multe că
mine culturale ca in 1938. biblioteci 
comunale și muzee sătești. Țăranul 
nu mai e rupt de lume : in cincina
lul trecut, numărul abonamentelor 
la televiziune in mediul rural a cres
cut de 5,4 ori. Un semn al „noului" 
îl constituie în ultimul an apariția 
a zeci de asociații culturale sătești.

Agricultura socialistă cere țără
nimii un înalt nivel de pregătire 
profesională. Larga dezvoltare a 
învățămîntului. a cursurilor agro
zootehnice (care din acest an cu
prind pe toți cooperatorii și lu
crătorii unităților agricole de stat), 
pătrunderea pe diferite canale a 
cunoștințelor științifice și tehnice 
au înlesnit un proces de amplă 
semnificație — creșterea gradului 
de calificare și 
populației rurale, 
căreia zeci de mii de oameni 
însușesc noi profesii — tractoriști.

volumului

uwoțui uuiue ueie siiuace 111 zoija , ... —...
de deal, care nu au realizat fondu- trecut : de 2,8 ori măi multe 
rile necesare activității productive și 
retribuirii cooperatorilor, și-a găsit 
recent o nouă concretizare în Hotă- 
rîrea Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. privind anularea restituirii 
unor credite de 1150 milioane Iei a- 
cordate de stat în perioada anteri
oară anului 1968 și scadente la plată 
în 1972 ; alocarea de la bugetul de 
stat a sumei de 350 milioane lei 
pentru a sprijini unele cooperative 
agricole să-și achite contribuția la 
Casa de pensii pe anul 1971 ; acor
darea unui credit, de pină la 500 
milioane lei, rambursabil în 1972, 
cooperativelor agricole de producție 
care au livrat produse pe bază de 
contract la fondul de stat, pentru 
plata retribuției cuvenite cooperato
rilor în raport cu munca efectiv 
prestată.

„NOUL "în înfățișarea

satului și in viața

oamenilor

schimbat 
socialismul 

nivelul de 
mai pot fi 

trecut. Ama-

Satul românesc și-a 
radical înfățișarea, 
l-a întinerit. Viața, 
trai al țărănimii nu 
comparate cu cele din
torii acelui „pitoresc" al mizeriei, 
subnutriției, analfabetismului și mo
limelor, care vedeau „poezia satului 
patriarhal" în menținerea plugului 
de lemn, opaițului și bordeielor de 
pămînt, au fost condamnați la o 
nostalgie iremediabilă. Case noi, de 
o mare varietate și frumusețe arhi
tecturală, realizate de meșteșugari 
cu talent și fantezie, vădind price
perea de a îmbina cerințele de con
fort cu stilul specific artei populare 
românești, imprimă un nou pitoresc 
așezărilor rurale. în satele, unde o 
anchetă sociologică efectuată în 
1939 consemna existența a 40 000 de 
bordeie, peste 660 000 de case cu o 
singură încăpere și 600 000 de case 
fără ferestre mobile, s-au construit, 
numai în anii cincinalului trecut, 
peste 260 000 de case, mare parte 
dintre ele cu peste patru camere, 
care se adaugă celor un milion ri
dicate în 15 ani anteriori. în cinci
nalul trecut au fost electrificate 
4 077 sate, ceea ce înseamnă că lu
mina electrică a pătruns în peste 
patru cincimi din numărul satelor.

în procesul de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, 
o importanță excepțională are ac
țiunea de largă perspectivă inițiată 
de partid privind sistematizarea și 
dezvoltarea economico-socială a co
munelor, astfel incit să se asi
gure ridicarea nivelului de civili
zație și apropierea treptată a condi
țiilor de viață de Ia sate de cele de 
la oraș. în viitorii 15—20 de ani se 
va desfășura o vastă activitate de 
dezvoltare și sistematizare a locali
tăților rurale, de creare a 250—300 
noi centre

Sporirea 
gricole. în 
organizării producției și muncii, are 
drent efect nemi'locit creșterea ve
niturilor țărănimii. Potrivit preve
derilor cincinalului, veniturile reale 
ale țărănimii provenite din munca 
în cooperativele agricole de produc
ție si din gospodăriile personale — 
— calculate pe o persoană activă, 
corespunzător producției agricole 
planificate — vor fi în 1975 cu 22—30 
Ia sută mai mari față de 1970.

Producțiile obținute anul trecut 
dovedesc convingător avantajele 
noului sistem de retribuire pe bază 
de acord global, cîștigul cooperato-

urbane.
continuă a producției a- 
condițiile îmbunătățirii

668
Și 
în

analfabetismului si a

în cadrul rețelei co
merciale a Capitalei 
își desfășoară activita
tea cel puțin 30 000 de 
vînzători, a căror prin
cipală îndatorire este 
șă-i servească pe cum
părători cu maximum 
de operativitate, să Ie 
pună la dispoziție măr
furile solicitate și să 
se comporte atent, ci
vilizat. „Meseria a- 
ceasta — apreciază 
tov. Iuliana Balteș, di
rectoarea Grupului 
școlar comercial „N. 
Krețulescu" — e deose
bit de pretențioasă. Ea 
presupune pe lîngă un 
bagaj de cunoștințe de 
specialitate, 
alte calități : 
corectitudine, 
ne, decentă în ținută, 
dar mai ales 
amabilitate".

Deci, nu-i 
să cunoști la 
cutare sau cutare 
gulă de merceologie 
ori de evidență opera
tivă, dacă ești străin 
de ceea ce se cheamă 
etica serviciului pu
blic. Mulți dintre vin- 
zătorii din comerț în
trunesc calitățile e- 
nunțate. Nu puține 
scrisori sosite la re
dacție au cuvinte de 
laudă la adresa lor. U- 
na — semnată de pro
fesoara Aurora Popes
cu din București, bd. 
1 Mai 341 — se referă 
la Elena Dan de Ia ra
ionul de confecții pen
tru femei al magazi
nului universal „Vic
toria" : „Fata aceasta 
e un exemplu — se 
soune în scrisoare. îmi 
place în mod deosebit. 
Și totuși n-aș putea 
preciza ce anume mă 
atrage mai mult la ea: 
faptul că de fiecare 
dată mă servește cu 
răbdare, cu tot ce con
sideră că-i pe gustul 
meu. politețea ei cuce
ritoare, calitatea de 
a-mi „ghici" gîndul mai 
înainte de a mi-1 ex
prima eu, sau toate a- 
ceste motive la un 
loc"...

Iată citeva aprecieri 
la care ar 'trebui să 
rîvnească toți lucrăto
rii din unitățile comer
ciale. Dar unii, a- 
junși, se pare, din în- 
tîmplare să lucreze în
tr-o unitate comercia
lă. par să facă tot ce 
le stă in putință să 
compromită profesiu
nea de lucrător în co
merțul de stat. Nea
daptați încă la cerin-

multiple 
cinste, 

vioiciu-

calm și

suficient 
perfecție 

re

specializare a 
din rîndurile 

își

țele comerțului socia
list, în contrast parcă 
și cu ambianța civili
zată din unitățile în 
care „lucrează", văd în 
cumpărător doar o 
persoană care îi „de- 

a.. iitJ

Dar, 
_  _ ____, acesta 
mi-a adresat un potop 
de vorbe urî te și ame
nințări — cu toate că 
avea în fața lui un om 
în vîrstă, ce ar fi putut 
să-i fie tată".

Punem întrebarea : a 
fost citită seșizarea din 
condica de reclarriații? 
Și ce măsuri a luat 
conducerea O.C.L. 
Tehnometal, forul de 
resort al unității 
pective ?

Cititoarea Elena 
nă din București, 
Răsadniței nr. 60, rela
tează într-o altă scri
soare despre două vîn- 
zătoare care au impre
sionat-o în mod deo
sebit : „...Lucrează 
mîndouă la raionul 
dulciuri al Complexu
lui alimentar Doro
banți (de lingă Tele
viziunea română). Le 
cheamă Marina Lazăr 
și Georgeta Stănescu. 
Sînt . tinere, amîndouă 
numai zîmbet și vor
besc așa de frumos că 
nu știi ce să mâi cum
peri ; adevărate mo
dele de serviabiiitate. 
Nu mai vorbesc că sînt 
iuți ca niște sfîrleze și 
de o corectitudine e- 
xemplară. Cred că sînt 
printre cele mai bune 
vînzătoare din magazi
nele alimentare din 
București,. adevărate 
exemple pentru orice 
lucrător din comerț".

— De aproape trei 
ani de cînd lucrează la 
complex — ne snune 
responsabilul Ion Bușu 
— n-au avut nici o re- 
clamație". Cetățenii

res-

Pa- 
str.

a- 
de

i-au apreciat și pe alți 
vînzători, dar... „în 
comparație cu fetele 
de la dulciuri !“...

Două tinere, care 
s-au impus prin ținută 

>.țși politețe în fața unui 
public exigent ; dcuă 
fete care, prin modul 
cum înțeleg să-l ser
vească pe cumpărător, 
te atrag ca un magnet 
spre unitatea în ca- 
re-și desfășoară atît de 
frumos munca.

Cum înțeleg însă al
ții să-i trateze pe cum
părători ? I.. I—
făină sau de ulei. 
„Alimentara" din 
Nicolae Apostol nr. 7.1, 
ești... alimentat cu in
vective ! Ștefan Dumi
trescu din București, 
str. I. Maiorescu 
34, ne relatează însă 
un fapt cu totul ieșit 
din comun : a fost, pur 
și simplu, bătut pină 
la singe de Ion Lupes- 
cu, responsabilul res
pectivului magazin, cu 
ajutorul vînzătorului 
Ion Ghețu de la ace
eași unitate, „De la 
magazin am nimerit 
direct la Spitalul nr. 
9 — încheie semna
tarul".

In seara aceleiași zi
le, miliția i-a amendat 
pe cei doi huligani cu 
cite 1 000 de lei. Dar 
ce măsuri s-au luat pe 
linia comerțului ? în
curajator să mai pă
șești pragul „Alimen
tarei" din str. Nicolae 
Apostol nr. 71 !... Poa
te că totuși conducerea 
O.C.L. Alimentara nr. 
2 va da dovadă de mai 
multă fermitate cînd 
va analiza această a- 
batere atît de gravă 
de la normele de con
duită socială.

în orice împrejurare, 
oricare ar fi ea, ni
meni și nimic nu-i dă 
dreptul vînzătorului să 
se antreneze în discu
ții nepoliticoase, să a- 
ducă injurii cetățeni
lor. Asemenea atitu
dini sînt străine regu
lilor scrise sau nescri
se ale conduitei în co
merțul nostru socia
list. Vînzătorul trebuie 
să urmărească numai 
și numai satisfacerea 
cerințelor cumpărăto
rilor, să-i servească cu 
maximă atenție și soli
citudine, să se compor
te astfel îneît să 
bucure de stima și 
precierea lor.

Dumitru 
MINCULESCU

in loc de 
la 

str.

nr.

î 
î 
î 
î 
î 
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î 
î 
î 
î 
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î 
î 
î 
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rămîne
laDe citva timp, locuitorii de 

etajele superioare ale blocurilor 
de locuințe din orașul Bacău 

' duc lipsă de apă potabilă. Edilii 
orașului explică acest fenomen 
prin reducerea debitului la sursa 
de alimentare.. Realitatea insă 
este alta. Apă există, dar o 
mare parte se risipește 
rost. Dacă treci în aceste 
de iarnă prin cartierele 
răești, Milcov, C.F.R., ai să vezi 
aproape la fiecare gospodărie 
cișmelele curgind ziua și noap
tea, lăsate intenționat deschise 
ca să nu înghețe. Și asta, pen
tru că gospodarii, dacă pot fi 
numiți așa. nu s-au învrednicit 
să protejeze conductele împo
triva frigului. De această pier
dere nu se sinchisesc nici ei, 
nici cei răspunzători de ali
mentarea cu apă a orașului. Se 
oferă, oare, cineva să închidă 
aceste robinete ale risipei ?

Cine
I dezleagă 
| enigma ?

Vînătoare

Rubricâ redactata de : 
Dumitru TtRCOB 
Gheorghe DAVID 

fi corespondenții „Scînfeit'

în curînd Un nou magazin

al cooperației meșteșugărești
La ediția din vara anului tre

cut a Pavilionului de bunuri de 
larg consum, produsele coopera
ției meșteșugărești s-au bucurat 
de o deosebită apreciere din 
partea vizitatorilor. Pentru a da 
posibilitate populației să cum
pere produsele expuse cu acel 
prilej, UCECOM a luat ho- 
tărîrea deschiderii, în curînd. a 
unui magazin permanent de

prezentare și desfacere al între
prinderii l.P.R.E.C. El va fi am
plasat la parterul pavilionului 
T din Complexul expozițional — 
Piața Scînteii. Cumpărătorii vor 
putea achiziționa, în afara ex
ponatelor care au fost prezenta
te cu ocazia pavilionului de 
mostre, un bogat sortiment de 
produse de artă populară, arti
zanat și mic mobilier.

Ghe-

Ca- 
Va-

Nu demult, pe șoseaua 
ransebeș — Orșova, șoferul 
leriu Cătălin de la Autobaza de 
transporturi auto nr. 4 Tr. Se
verin, a găsit două baloturi de 
material plastic, conținînd scurte 
de vînt noi produse la coopera
tiva „Deservirea" din Salonta. 
Cine este păgubașul ? Sesizată, 
cooperativa din Salonta a răs- 
punst că, dintre beneficiarii că
rora le-a livrat articole asemă
nătoare, doar ICRTI Baia Mare 
a reclamat unele lipsuri. Dar 
dacă baloturile au fost expe
diate spre Baia Mare, cum au 
ajuns oare la Caransebeș și 
cine le-a pierdut pe șosea ? Să 
fie oare la mijloc mina năzdră
vană a unor extraterestri ? Sau 
a fost altcineva, cu mina cam 
prea lungă ?

tragică
Recent, Inspectoratul silvie 

Brașov a organizat o vinătoare 
de mistreți in pădurea de pe 
raza comunei Hoghiz. Au parti
cipat mai mulți salariați ai in
spectoratului și ocoalelor silvice 
din subordine, tn timpul vină- 
torii, Ion Biro, tehnician la O- 
colul Șercaia, a tras un foc de 
armă asupra unei turme de mis
treți, dar n-a nimerit nici- 
unul. La scurtă vreme insă, in 
sectorul respectiv a fost găsit 
inginerul Gheorghe Stroe, șeful 
Ocolului silvic Rupea, împușcat 
mortal. Acum organele de re
sort efectuează cercetările nece
sare pentru a elucida împreju
rările în care s-a produs acest 
accident.

I
I
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COMUNICAT
cu privire la îndeplinirea planului de dezvoltare 

economico-socială a Republicii Socialiste România în anul 1971
(Urmare din pag. I) 

cedee tehnologice moderne. S-au extins auto
matizarea și mecanizarea proceselor de pro
ducție și s-a aplicat pe scară mai largă condu
cerea proceselor de producție și tehnologice cu a- 
jutorul mașinilor electronice. A sporit, de ase
menea, gradul de înzestrare energetică a muncii, 
consumul de energie electrică pe un salariat din 
industrie fiind în 1971 de 11 600 kWh, față de 
11 000 kWh în 1970.

Capacitățile de producție au fost folosite mai efi
cient ; a crescut gradul de utilizare a laminoare- 
lor, furnalelor și oțelăriilor, a mașinilor de pre
lucrat materiale plastice, a utilajelor specifice din 
industria celulozei și hîrtiei, din industria prelu
crării lemnului, din filaturi și țesătorii. Cu toate 
acestea, unele unități constructoare de mașini nu 
au realizat sarcinile de extindere a utilizării ma
șinilor în mai multe schimburi.

In anul 1971, prin reducerea consumurilor spe
cifice față de normele planificate, au fost obținute 
economii de metal, cocs de furnal, precum și de 
alte materii prime și materiale. în același timp, ca 
urmare a unor neajunsuri în aprovizionarea teh- 
nico-materială, a abaterilor de la tehnologiile de 
fabricație, unele întreprinderi au depășit consu
murile normate, în principal la acid sulfuric pen
tru îngrășăminte complexe, la cherestea de fag 
pentru lăzi, la combustibil pentru laminate finite 
și semifabricate, cărămizi, țigle și geam tras, la 
benzină pentru transporturile auto.

Nivelul cheltuielilor de producție a scăzut, eco
nomiile realizate pe această cale în industria re
publicană, față de anul 1970, însumînd circa 3,2 
miliarde lei. Realizări însemnate în reducerea 
cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă au obți
nut unitățile Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini și Ministerului Industriei Metalurgi
ce. Nivelul cheltuielilor de producție planificate pe 
anul 1971 a fost depășit îndeosebi de ministerele : 
Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și 
Apelor, Industriei Materialelor de Construcții, Mi
nelor, Petrolului și Geologiei.

Ca urmare a depășirii planului de producție și 
a realizării de economii la prețul de cost, s-au ob
ținut acumulări bănești peste plan, îndeosebi în 
unități ale Ministerului Industriei Chimice și Mi
nisterului Industriei Metalurgice.

Ținînd seama că unele prevederi ale planului nu 
au fost realizate integral, că nivelul costurilor de 
producție se menține încă ridicat, conducerile în
treprinderilor, centralelor și, ministerelor au înda
torirea de a acționa hotărît pentru recuperarea ră- 
mînerilor în urmă din [anul 1971, pentru utiliza
rea mai bună a capacităților de producție,..redu
cerea cheltuielilor de producție, îndeosebi a celor 
materiale,' pentru ridicarea' calității produselor, 
creșterea rentabilității, astfel îneît să asigure în
deplinirea la toți indicatorii a sarcinilor prevăzute 
pe primii doi ani ai cincinalului.

Diferențe + față de :
Producția ----------------------------------------------
realizată Plan Realizări 1966—1970
în 1971 1971 (media anuală)

Grîu-secară 5 641 + 66 + 892
Porumb 7 762 — 1 298 -j- 523
Floarea soarelui 788 — 188 + 60
Sfeclă de zahăr 4 301 — + 482
Cartofi de toamnă 3 300 — 625 + 805
Legume 2 508 — 1 132 + 420
Fructe 963 — 687 — 331
Struguri 1 085 — 370 + 89

Creșterile de producție înregistrate, deși impor
tante, nu s-au ridicat însă la nivelurile planificate, 
ca urmare a deficiențelor existente în folosirea 
mijloacelor de producție, îndeosebi a pămîntului, 
în aplicarea tehnologiilor, în organizarea produc
ției și utilizarea forței de muncă.

întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii 
au executat în 1971 lucrări în valoare de 5,1 mi

— mii capete —
Efectivul existent 
la începutul anului 

1972

Creșteri față de 
efectivul de la 
începutul anului 

1971

Bovine — total 5 527,0 311,1
din care : vaci și juninci 2 743,9 119,4

Porcine — total 7 742,4 1 383,0
din care : scroafe de prăsilă 787,9 106,1

Ovine — total 14 064,7 246,3
din care : oi și mioare 10 932,9 277,6

Păsări — total 61 280,9 6 947,8

Creșterea efectivelor de animale, în comparație 
cu anul precedent, reflectă marile resurse de care 
dispune agricultura noastră, demonstrează necesi
tatea de a se aplica în continuare măsuri energice 
pentru păstrarea și dezvoltarea șepteluluî — ca 
bază pentru sporirea producției animaliere și apro
vizionarea din ce în ce mai bună a populației.

In anul 1971, producția animalieră a înregistrat 
creșteri față de anul 1970 la carne, lapte și ouă, 
obținîndu-se 1 370 mii tone carne greutate vie, 38,7 
milioane hl lapte, 29,5 mii tone lînă și 3 900 mili
oane ouă. Totuși, aceste producții sînt sub nivelul 
posibilităților existente, datorită neajunsurilor din 
unele unități agricole în ce privește îngrijirea și 
furajarea animalelor, care au determinat obținerea 
de randamente scăzute.

Transporturile de mărfuri
— miliarde tone-km 

Transporturile de călători
— miliarde călători-km

In transportul pe calea ferată s-a îmbunătățit 
utilizarea parcului de material rulant, a crescut 
viteza comercială, au continuat lucrările de extin
dere a electrificării și de dublare a liniilor. Din vo
lumul total al transporturilor de mărfuri și călă
tori, 84,4% s-a efectuat cu tracțiune Diesel și 
electrică.

Transporturile auto de deservire generală au fost 
dotate cu noi autovehicule de marfă, remorci auto 
și autobuze. S-au modernizat și reconstruit 338 km 
drumuri cu trafic intens, iar pe 1 400 km drumuri 
cu trafic mai redus s-au aplicat îmbrăcăminți as- 
faltice ușoare.

II. AGRICULTURA Șl SILVICULTURA

In anul 1971 a continuat procesul de dezvoltare 
și modernizare a bazei tehnice-materiale a agri
culturii, prin dotarea acesteia cu un însemnat nu
măr de tractoare și mașini agricole perfecționate, 
extinderea lucrărilor de amenajări pentru irigații, 
îndiguiri, desecări și combaterea eroziunii solului, 
construcția de sere legumicole moderne, complexe 
și combinate de tip industrial pentru creșterea și 
îngrășarea animalelor. A crescut gradul de me
canizare a lucrărilor, s-a intensificat chimizarea, 
au fost aplicate noi măsuri pentru perfecționarea 
conducerii și organizării producției în unitățile 
agricole socialiste, precum și pentru îmbunătăți
rea formelor de retribuire a muncii în cooperati
vele agricole de producție.

La sfîrșitul anului 1971, agricultura dispunea de 
113,5 mii tractoare fizice, 51,4 mii semănători me
canice, 47,3 mii combine pentru recoltat cereale 
boabe și alte mașini și utilaje agricole.

Cantitatea de îngrășăminte chimice — substan
ță activă — folosită în agricultură a fost cu 6,6% 
mai mare decît în anul 1970. Planul de livrare a 
îngrășămintelor chimice către agricultură nu a 
fost însă îndeplinit decît în proporție de 77,0%.

Au fost amenajate pentru irigat circa 230 mii 
ha, dintre care : Valea Carasu 73 700 ha, Gălățui- 
Călărași 64 500 ha, Petroiu-Ștefan cel Mare 22 800 
ha, Terasa Brăilei 16100 ha, Tecuci-Nicorești 
13 900 ha. Suprafața totală amenajată pentru iri
gat a ajuns la sfîrșitul anului 1971 la 962 mii ha.

Unitățile agricole socialiste au pus în funcțiu
ne sere cu o suprafață de 119 ha, la sfîrșitul anu
lui suprafața totală a acestora ajungînd la 981 ha. 
Pentru dezvoltarea patrimoniului vitipomicol s-au 
efectuat plantații pe o suprafață de 13,8 mii ha.

In întreprinderile agricole de stat au intrat in 
producție noi complexe de creștere și îngrășare in
dustrială a porcilor, complexe pentru vaci de lap
te și tineret taurin, complexe avicole și altele. 
Din fondurile proprii și din creditele acordate de 
stat, în sectorul cooperatist au fost construite și 
date în exploatare însemnate capacități de pro
ducție în complexe și ferme specializate pentru 
creșterea și îngrășarea animalelor.

Planul de punere în funcțiune la obiective agro
zootehnice, irigații, îndiguiri și desecări nu a 
fost îndeplinit integral : nu au fost terminate 32 de 
lucrări, iar un număr de 26 capacități au intrat 
doar parțial în funcțiune.

Ca rezultat al dezvoltării bazei tehnico-materia- 
le, al eforturilor depuse de țărănime, de toți lu
crătorii din agricultură, producția globală agri
colă realizată in anul 1971 a fost de circa 81 mi
liarde lei, cu 18,2% mai mare decît cea obținută 
în 1970 și cu 14,1% decît media anuală din pe-, 
rioada 1966—1970.

Producția de cereale boabe s-a ridicat la 14,5 mi-' 
lioane tone, fiind cea mai mare recoltă realizată 
pînă în prezent în țara noastră.

La principalele culturi, producția obținută se 
prezintă astfel :

— mii tone —

liarde lei, cu circa 7% în plus față de prevederile 
planului.

Potrivit rezultatelor recensămîntutui animalelor 
din 3 ianuarie 1972, efectivele de animale prezintă 
creșteri, îndeosebi la bovine și porcine, atît în 
unitățile socialiste din agricultură cît și în gos
podăriile populației : .

In silvicultură s-au efectuat lucrări de împă
duriri pe o suprafață de 56 mii ha ; în plantațiile 
tinere s-au executat lucrări de întreținere pe o su
prafață de 328 mii ha. De asemenea, s-au plantat 
3 217 km plopi în aliniamente.

III. TRANSPORTURILE 
Șl TELECOMUNICAȚIILE

Intensificarea circulației de bunuri materiale și 
persoane a determinat extinderea și moderniza
rea mijloacelor și căilor de transport, îmbunătăți
rea proceselor de exploatare, sporirea volumului 
transporturilor de toate categoriile.

îndeplinirea planului în transporturi se prezintă 
astfel :

R e a 1 i z â r i 1971

Date 
absolute

în procente față de :
Plan

1971
Realizări

1970

102,4 100,0 109,0

29,1 104,3 108,9

în transporturile maritime și fluviale a sporit 
capacitatea flotei și a instalațiilor portuare. Au 
continuat lucrările de extindere a capacității por
tului Constanța, s-a dat în funcțiune noul port de 
la Orșova. Flota aeriană a fost înzestrată în anul 
1971 cu noi avioane de pasageri și utilitare.

în activitatea de transporturi s-au menținut 
unele lipsuri în ce privește folosirea mijloacelor 
tehnice ; imobilizările de vagoane la încărcare- 
descărcare peste timpul normal au fost mari din 
cauza dezvoltării insuficiente a fronturilor la prin
cipalii beneficiari de transport; nu a sporit cores

punzător volumul de mărfuri preluat în traficul 
fluvial.

Poșta și telecomunicațiile și-au dezvoltat și per
fecționat în continuare baza tehnico-materială. A 
fost extinsă telefonia automată cu 39 000 linii ; 
s-au racordat parțial Ia sistemul de telefonie auto
mată interurbană orașele Brăila, Iași și Galați ; 
s-a extins rețeaua de cabluri telefonice interurbane 
și au fost date în funcțiune noi stații de radio
difuziune.

IV. INVESTIȚII-CONSTRUCȚII

Repartizarea pentru acumulare a unei părți în
semnate din venitul național — una din opțiunile

Industrie
Industria construcțiilor
Agricultură (inclusiv silvicultură, gospodărirea 

apelor și alte activități din cadrul agricul
turii care sînt cuprinse în volumul de inves
tiții ale ramurilor respective) 
din care : credite pentru cooperativele 

agricole de producție
Transporturi și telecomunicații
Comerț, alimentație publică, hoteluri, silozuri 

și baze de depozitare
Invățămînt, cultură, ocrotirea sănătății
Construcții de locuințe din fondurile centrali

zate
•) Inclusiv investiții realizate pentru terminarea lucrărilor restante din 1970 si necuprinse 

in planul pe 1971, in valoare totală de 516 mili oane lei.

Cea mai mare parte a ministerelor a realizat pla
nul de investiții. Prevederile planului producției 
de construcții-montaj în antrepriză au fost înde
plinite în proporție de 100,5%. S-au făcut progrese 
pe linia creșterii gradului de industrializare a lu
crărilor, reducerii duratelor de execuție și a pon
derii construcțiilor în volumul total de investiții.

In repartizarea fondurilor de investiții s-a acor
dat prioritate ramurilor producției materiale, că
rora li s-a alocat 90% din volumul investițiilor ; 
din acestea 61,3 % au fost realizate în industrie, 
15% în agricultură, 12,8% în transporturi și tele
comunicații.

Politica consecventă a partidului nostru de re
partizare rațională a forțelor de producție pe în
treg “’cuprinsul țării și-a găsit reflectarea, în anul 
1971, prin alocarea unor importante fonduri de in
vestiții '■ județelor mai puțin dezvoltate, cum sînt: 
Dîmbovița, Harghita, Ialomița, Maramureș, Olt, 
Teleorman, Tulcea.

Fondurile fixe puse în funcțiune pe baza investi
țiilor centralizate din fondurile statului au însu
mat 66,4 miliarde lei, planul pe anul 1971 fiind în
deplinit în proporție de 94,6 la sută.

Au fost date în exploatare aproape 400 capacități 
principale de producție industriale și agrozooteh
nice. Printre cele mai importante capacități indus
triale puse în funcțiune în anul 1971' sînt:

In industria energiei electrice și termice : gru
puri electrogene cu o putere instalată de 978 MW 
în centralele de la Porțile de Fier, Deva, Palas- 
Constanța și altele.

In industria minieră : noi capacități la întreprin
derea minieră Moldova Nouă, la exploatările Le
șul Ursului, Vulcan, Paroșeni, Bărbăteni, Livezeni, 
Lupoaia și la carierele de lignit Beterega, Gîrla, 
Tismana.

In industria metalurgiei feroase : laminorul de 
benzi la cald de la combinatul siderurgic Galați ; 
s-au dezvoltat sectoarele de oțelărie de la combi
natele siderurgice din Reșița, Galați și Hunedoara 
și capacitatea de producție a Uzinei de țevi din 
Roman.

In industria construcțiilor de mașini : au fost 
dezvoltate capacitățile de producție la uzina „Trac
torul" din Brașov, uzinele „23 August", „Autobu
zul", „Timpuri Noi" și „Vulcan" din București, 
Fabrica de motoare electrice din Pitești, uzina 
„Electroputere" din Craiova, Fabrica de mașini- 
unelte și agregate din București, uzina de utilaj 
greu „Progresul" din Brăila ; au început să pro
ducă o serie de unități noi, printre care : Fabrica 
de panouri, pupitre și tablouri de distribuție din 
Alexandria, Uzina de construcții metalice din 
Caransebeș.

în industria chimică : instalațiile de amoniac și 
uree de la Combinatul de îngrășăminte chimice din 
Turnu-Măgurele, instalația de formaldehidă la 
Combinatul chimic Victoria, instalația de anhi
dridă maleică la Combinatul petrochimic din 
Ploiești, instalația de celofan la Combinatul de fi
bre artificiale din Brăila, instalația de acid fosforic 
de la Năvodari, șapte noi capacități în industria de 
medicamente.

In industria lemnului : Fabrica de plăci din par
ticule aglomerate din lemn din Fălticeni, fabrica de 
mobilă de la Combinatul pentru exploatarea și in
dustrializarea lemnului din Caransebeș.

In industria ușoară : întreprinderea textilă „Du
năreană" din Giurgiu, filaturi de bumbac la Cărei, 
Odorheiul Secuiesc și Zalău, Filatura de lînă piep
tănată din Miercurea Ciuc, Fabrica de porțelan de 
menaj din Alba lulia ; s-au dezvoltat capacitățile 
de producție la țesătoriile „Victoria", din Iași, „Te
leorman" din Roșiorii de Vede, uzinele textile 
„Moldova" din Botoșani, întreprinderea „Industria 
textilă" din Lugoj, fabrica „Tricoul Roșu" din 
Arad.

Importante obiective de investiții au fost puse în 
funcțiune și în celelalte ramuri ale economiei.

Au continuat lucrările de construcții pe șantie
rele unor mari obiective de investiții ale țării, 
cum sînt : Hidrocentrala Lotru, centralele termo
electrice Rovinari și Brăila, Combinatul siderurgic 
din Galați, Fabrica de calculatoare electronice din 
București, Uzina de strunguri din Tîrgoviște, 
combinatele de îngrășăminte azo.toase din Slobo
zia și Piatra Neamț, Combinatul petrochimic din 
Pitești, Combinatul de materiale de construcții din 
Cîmpulung-Argeș, Combinatul de celuloză, hîrtie 
și cartoane din foioase Tumu-Severin, sistemele 
de irigații Sadova-Corabia, Terasa Brăilei, Valea 
Carasu. De asemenea, a început construcția unor 
importante obiective care creează frontul cores
punzător de construcții pentru susținerea ritmuri
lor de creștere economică prevăzute de actualul 
plan cincinal.

în realizarea planului de investiții și de punere 
în funcțiune s-au manifestat unele neajunsuri : nu 
s-au asigurat, în toate cazurile, livrarea la timp a 
utilajelor tehnologice, aprovizionarea ritmică cu 
materiale de construcții, organizarea corespunză
toare a execuției lucrărilor, folosirea rațională a 
forței de muncă, a utilajelor de construcții și ma

fundamentale ale actualului plan cincinal — a per
mis înfăptuirea unui important program de inves
tiții, menit să asigure în continuare creșterea po
tențialului productiv al economiei naționale, îm
bunătățirea repartizării forțelor de producție pe 
întregul teritoriu al țării.

Volumul total al investițiilor executate în 1971 
din fondurile centralizate ale statului însumează 
75,8 *) miliarde lei. Planul de investiții pe anul 
1971 a fost îndeplinit în proporție de 99,3%, față 
de anul 1970 realizările obținute fiind mai mari cu 
10,8%. Pe principalele ramuri ale economiei na
ționale volumul investițiilor realizate se prezintă 
astfel :

în procente față de :
Realizări 1971

Date
absolute ’) Plan Realizări
miliarde lei 1971 1970

42,0 98,0 112,8
4,1 110,3 127,1

13,7 94,8 126,9

2,2 96,9 114,8
8,7 104,4 104,0

2,6 99,5 95,7
1,8 103,0 94,7

2,7 111,5 85,5

terialelor. Ca urmare, pe unele șantiere s-au în
registrat întîrzieri în execuția lucrărilor de in- 
vestiții-construcții, iar o serie de obiective nu au 
fost puse în funcțiune la termenul planificat.

Ministerele, centralele, organizațiile de construc- 
tii-montaj trebuie să acționeze cu hotărîre pentru 
recuperarea rămînerilor în urmă în execuția lu
crărilor, darea neîntîrziată în exploatare a capaci
tăților și obiectivelor restante — ținînd seama că 
producția lor este prevăzută în plan — să asigure 
toate condițiile pentru realizarea integrală a pla
nului de investiții și de punere în funcțiune pe 
anul 1972.

V. CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

Cercetarea științifică a adus o contribuție însem
nată la rezolvarea unor probleme din activitatea 
economică și socială. Baza tehnico-materială a 
unităților de cercetare a crescut prin darea în 
funcțiune a noi construcții și prin dotarea cu apa
ratură modernă a laboratoarelor.

în anul 1971 au fost încheiate o serie de teme 
importante cuprinse în programele de cercetare, 
ca ae exemplu : tehnologiile de valorificare a ba- 
natitelor cuprifere și minereurilor cu conținut de 
mercur, precum și tehnologiile pentru punerea în 
evidență a unor zăcăminte de hidrocarburi la 
mare adîncime. Cu rezultate bune s-au încheiat, 
de asemenea, cercetările în domeniul construcțiilor 
de mașini, printre care : echipamente electrice în 
curent continuu cu tiristoare pentru instalația de 
foraj de mare adîncime, aparatură de radio și 
comunicații profesionale. în industria metalurgică 
s-au elaborat rețetele și tehnologia necesare cocse- 
riei de la Combinatul siderurgic din Galați. Cer
cetarea din industria chimică a încheiat elaborarea 
tehnologiilor de concepție proprie care vor sta la 
baza realizării unor instalații inaustriale ce vor fi 
puse în funcțiune în actualul cincinal, cum sînt, 
de exemplu, tehnologiile pentru noi sorturi de 
fire și fibre sintetice, insecticide și polimeri. în 
industria electroenergetică s-au încheiat unele 
cercetări privind mărirea siguranței de exploatare 
a instalațiilor energetice, precum și cele privind 
noile echipamente și aparataje de automatizare 
pentru centralele hidroelectrice de pe Olt, Someș 
și Argeș. în domeniul industriei materialelor de 
construcții s-a realizat tehnologia de producție a 
geamurilor prin procedeul tragerii fără debiteză. 
în agricultură s-au realizat noi tipuri de hibrizi 
dubli și simpli de porumb și floarea-soarelui, noi 
soiuri de grîu, orz și alte plante.

Prin aplicarea în producție a rezultatelor cerce
tării științifice s-au realizat sporuri însemnate de 
producție la minereuri neferoase, au foSt reduse 
cheltuielile pentru descoperirea rezervelor de țiței, 
s-au realizat noi tipuri de sape de foraj cu 
parametri funcționali ridicați, diferite piese din 
ferite pentru radioreceptoare și televizoare. A 
început fabricarea cocsului-brichete pentru cup
toarele de carbid, s-au produs mărci noi de oțeluri 
și alte produse metalice pentru autoturisme, s-au 
realizat din materii prime indigene noi materiale 
pentru finisarea mobilei.

Rezultate însemnate au fost obținute în dome
niile științelor medicale, științelor matematice, fi
zice, chimice, energiei nucleare; biologiei și al 
științelor sociale și umanistice.

Salarii realizate lunar

Total salariați
— pînă la 900 lei
— 901 — 1 100 lei
— 1 101 — 1 500 lei
— 1 501 — 2 000 lei
— peste 2 000 lei

Deplasarea spre grupele superioare de salarii s-a 
produs mai accentuat la muncitori.

Indicele prețurilor în anul 1971 față de 1970 a 
fost de 100,4%, adică la nivelul celui planificat; 
mtrucît salariul mediu nominal a sporit într-o 
proporție mai mare, puterea de cumpărare a sa- 
lariaților, exprimată prin salariul real pe un sala
riat, a crescut față de anul 1970 cu 1,8%, compa
rativ cu 1,5% cît a fost prevăzut.

A sporit sprijinul material pe care îl acordă 
statul familiilor cu copii și, în mod deosebit, ace
lora cu venituri mici. Cu începere de la 1 septem
brie 1971, s-a majorat cuantumul alocației de stat 
pentru copii, ridieîndu-se, totodată, plafoanele de 
venituri și limita de vîrstă pînă la care se acordă 
alocația.

în anul 1971 au continuat să se îmbunătățească 
condițiile de viață ale țărănimii. Veniturile bă
nești ale familiilor de țărani — încasate de la

VI. RELAȚIILE ECONOMICE EXTERNE

Dezvoltarea susținută a industriei, a celorlalte 
ramuri ale producției materiale, intensificarea 
preocupărilor oamenilor muncii pentru realizarea 
unor produse competitive au creat condiții pentru 
participarea mai largă a României la circuitul 
economic internațional, pentru extinderea schim
burilor economice cu celelalte state. în anul 1971, 
volumul total al comerțului exterior a fost cu 
8,6% mai mare decît în anul 1970.

Au continuat să se dezvolte relațiile economice 
cu țările socialiste, cu care s-a efectuat mai mult 
de jumătate din totalul comerțului nostru exte
rior ; concomitent s-au lărgit schimburile comer
ciale cu celelalte state. în prezent, România între
ține relații comerciale cu un număr de 110 țări.

Volumul exportului în anul 1971 a fost de 12,6 
miliarde lei valută, cu 13,7% mai mare decît în 
1970. S-a îmbunătățit structura mărfurilor expor
tate ; ponderea produselor prelucrate — mașini și 
utilaje, produse chimice, mărfuri industriale de 
larg consum — a ajuns la 49,3% din totalul expor
tului, față de 47,7% în 1970.

Cu toate rezultatele bune obținute, planul de 
export nu a fost îndeplinit în întregime de unele 
unități, îndeosebi din agricultură, industria ali
mentară, industria construcțiilor de mașini și in
dustria ușoară. Se impune ca ministerele și uni
tățile producătoare să ia toate măsurile pentru re
cuperarea în acest an a restanțelor din 1971 la 
producția pentru export.

Corespunzător nevoilor economiei naționale, în 
■ anul 1971 s-au importat cu circa 4% mai multe 
mărfuri decît în anul 1970.

în anul 1971 s-a lărgit activitatea de cooperare 
economică și tehnică cu țările membre ale 
C.A.E.R., cu toate statele socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, precum și cu celelalte țări 
ale lumii. Totodată, s-au creat noi societăți mixte 
cu firme din alte state pentru comercializarea pro
duselor românești pe piețele respective, precum și 
pentru valorificarea unor zăcăminte de materii 
prime din terțe țări.

Țara noastră a participat în anul 1971 la 174 
manifestări economice internaționale ca : tîrguri, 
expoziții, prezentări de mărfuri în mari maga
zine etc.

S-a intensificat turismul internațional. Numărul 
turiștilor străini care au vizitat România în anul 
1971 a fost de 2,7 milioane, eu aproape 20% mai 
mare decît în anul 1970.

VII. POPULAȚIA Șl FORȚA DE MUNCĂ
Populația țării a fost la 1 ianuarie 1972 de 20,6 

milioane locuitori. înregistrîndu-se în anul 1971 un 
spor de circa 200 mii persoane

Dezvoltarea economiei naționale a asigurat crea-, 
rea de noi locuri de muncă ; numărul salariaților 
a crescut, față de anul precedent, cu 250 mii, ajun
gînd în 1971 la 5 360 mii.

în utilizarea forței de muncă au continuat să se 
înregistreze schimbări calitative ; a crescut pon
derea populației ocupate în ramurile neagricole.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă, pre
venirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor 
profesionale, s-au cheltuit circa 1,8 miliarde lei, cu 
11% mai mult decît în anul precedent.

In anul 1971 au fost pregătite pentru economia 
națională noi contingente de muncitori calificați, 
de cadre cp pregătire medie și superioară. Cu toate 
acestea, pentru. unele meserii și specialități, numă
rul absolvenților și al muncitorilor calificați la 
locul de muncă a fost sub necesități, în unele ra
muri menținindu-se un deficit de cadre calificate.

Dotarea întreprinderilor cu echipament modern, 
aplicarea măsurilor de pregătire și ridicare a ca
lificării profesionale a forței de muncă au dus la 
sporirea, productivității muncii. Față de anul 1970, 
productivitatea muncii a crescut în industria re
publicană cu 5,9%, in construcții-montaj cu 6,9% 
și în transporturile feroviare cu 4,4 la sută.

Intr-o sene de unități au existat, însă, neajun
suri în ce privește folosirea forței de muncă, orga
nizarea și normarea muncii, utilizarea timpului de 
lucru ; ca urmare, numărul de salariați prevăzut 
a fost depășit, iar planul productivității muncii în 
industria republicană nu a fost realizat decît în 
proporție de 99,7%. Sînt necesare măsuri în toate 
unitățile pentru evitarea acestor neajunsuri și mo
bilizarea intensă a rezervelor, pentru creșterea mai 
rapidă a productivității muncii.

VIII. NIVELUL DE TRAI Șl APROVIZIO
NAREA POPULAȚIEI

Preocuparea susținută a partidului și stațului 
nostru pentru asigurarea unui ritm înalt de creș
tere economică și ridicarea, pe această bază, a ni
velului de trai material și cultural al populației 
își găsește o nouă și vie ilustrare în ansamblul rea
lizărilor obținute în anul trecut în acest domeniu, 
în 1971, pe baza creșterii venitului național, au 
sporit veniturile oamenilor muncii, s-a îmbunătățit 
consumul de bunuri și servicii, s-au asigurat con
diții mai bune de muncă și odihnă, de instruire a 
populației, de locuit și asistență sanitară.

Veniturile bănești ale populației obținute de Ia 
sectorul socialist au fost cu 8,6% mai mari decît 
în anul 1970. în cadrul acestora, veniturile din sa
larii au crescut cu 8,1%. S-a asigurat o mai justă 
corelație între cuantumul retribuției și munca de
pusă și s-a imbunătățit structura salariaților pe 
grupe de salarii :

Proporția salariaților pe grupe de 
salarii realizate — % —

iunie 1970 martie 1971
100,0

7,0
20,3
37.7
20.8
14,2 

100,0
6,1

18,2
38,0
22,4
15,3

sectorul socialist — au fost în anul 1971 cu 11% 
mai mari față de anul 1970 ; s-au introdus venitul 
lunar minim garantat și acordul global. De ase
menea, s-au aplicat scutiri și reduceri de impozit 
pe veniturile realizate de gospodăriile aparținînd 
membrilor cooperativelor agricole de producție și 
producătorilor individuali.

Au fost majorate pensiile țăranilor cooperatori, 
volumul pensiilor plătite acestora în anul 1971 
fiind de peste 2 ori mai mare față de 1970. Membrii 
cooperativelor agricole de producție, cooperatorii 
pensionari, precum și membrii de familie ai aces
tora beneficiază din anul 1971 în mod gratuit de 
întreținere, medicamente și materiale sanitare pe 
timpul internării în spitale, de concediu plătit pen
tru sarcină și lehuzie, de tratament în stațiunile 
balneoclimaterice.

Pe măsura dezvoltării și diversificării producției

(Continuare în pag. a IV-a)
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bunurilor de consum, au fost puse la dispoziția 
populației cantități sporite de mărfuri. Volumul 
total al desfacerilor de mărfuri prin comerțul so
cialist a fost cu 9,1% mai mare decit în anul 1970,

planul pe anul 1971 fiind îndeplinit In proporție 
de 102,2%. - 1

La principalele mărfuri, desfacerile prin comer
țul socialist se prezintă, comparativ cu anul 1970, 
astfel :

U.M.
Realizat

1971
Nivelul anului 1971 

față de anul 1970 — % —
Pîine albă, integrală și specialități mii tone 2 082,2 109.1
Făină albă mii tone 252,8 112,7
Mălai mii tone 352,1 105.4
Pește mii tone 56,1 IQ6.6 .
Conserve și semiconserve de pește mii tone 27,7 105.2
Carne mii tone 201.5 .......... '-108,5
Păsări vii mii tone 33.4 137,6
Preparate din carne mii tone 109.4 ’ ’’ 116,3’
Conserve de carne mii tone 19.0 112,9
Ulei mii tone 142,2 - .105,5
Unt mii tone 15,7 106,9
Lapte (inclusiv lapte praf) 4 24‘> 102 3
Brînzeturi mii tone 5M 90'3
Zahăr mii tone 257,8 110.5
Legume proaspete mii tone 659,1 10’1,5
Cartofi mii tone 478.0 123,1
Fructe proaspete mii tone 92.2 86,2
Struguri mii tone 43,8 ' 123,1
Ouă mii. bucăți 810,0 132,7
Țesături — total mii. lei 5 937,1 102,4
Confecții mii. Iei 6 757,1 105,0
încălțăminte — total mii. lei 4 384.2 106,5
Televizoare mii bucăți 325,0 133,8
Aparate de radio mii bucăți 367,8 13016
Mașini de gătit cu gaze mii bucăți 161,4 125,2
Frigidere mii bucăți 157,2 . ,109,1
Autoturisme mii bucăți 22,8 89,4
Mobilă mii. lei 3 352,0 103,4

A crescut și s-a diversificat gama serviciilor 
prestate populației de la orașe și sate, îndeosebi 
prin unitățile consiliilor populare și ale coopera
ției meșteșugărești și de consum ; volumul prestă
rilor de servicii pentru populație în anul 1971 a 
fost cu circa 16% mai mare decît în anul 1970.

în anul 1971 s-au cheltuit de la bugetul de stat, 
pentru învățămînt, cultură, sănătate, asigurări și 
alte acțiuni social-culturale, 36,5 miliarde lei.
cu 7,3% mai mult decît în anul 1970, după cum 
urmează :

Real î z ă r i 19 7 1

milioane în % față
( lei de 1970

învățămînt 9.845.5 106,6
Cultură și artă 979.0 106,2
Sănătate 7 379,7 106,5
Ajutorul de stat pentru

copii 4 927,7 116,4
Asigurări sociale de stat 11 874, 9 105.4

Baza materială a învățămintuluî s-a lărgit, cu 
3 500 săli de clasă, 45,6 mii mp spații pentru învăță- 
mîntul superior și 1 800 locuri în cămine studen
țești. In clasele I—X din învățămîntul obligatoriu 
de cultură generală învață peste 2,8 milioane 
elevi, în licee — 502 mii elevi, în învățămîntul 
profesional — 306 mii elevi, iar în instituțiile de 
învățămînt superior — 148 mii studenți.

Tn cursul anului 1971 au luat ființă noi edificii 
de cultură și artă, s-a dezvoltat baza materială în 
unitățile existente, a crescut numărul abonamen
telor de radio și televiziune.

Pentru ocrotirea sănătății populației s-a dezvol
tat rețeaua sanitară, a continuat înzestrarea uni
tăților spitalicești cu aparatură modernă. în cursul

anului 1971 au intrat. în funcțiune spitale noi .Ia 
Alexandria, Baia Mare, Caransebeș, Galați, 
Miercurea Ciuc și Slatina, policliiîici la București, 
Tîrnăveni, Brăila etc„ precum și alte unități 
sanitare,

Tn anul 1971 au beneficiat de odihnă și trata
ment în unitățile specializate din stațiunile balneo
climaterice aproape 1 milion de persoane.

Condițiile de locuit s-au îmbunătățit prin-con
struirea și darea în folosința populației de la orașe 
și sate a unui număr de aproape 152 mii locuințe ; 
din acestea, 57 mii apartamente au fost construite 
din fondurile statului și ale organizațiilor coopera
tiste, iar 36 mii apartamente au fost .construite din 
fondurile populației cu sprijinul statului. Nu au 
fost realizate circa 7 000 apartamente prevăzute a 
ti construite din. fondurile populației cu sprijinul 
statului. ; wiss;

în anul 1971 au fost electrificate^peste 500’ sate,•;•••• 
proporția satelor electrificate ajungînd la sfîrșituî 
anului la aproape 85% din numărul lor. total.

Realizările obținute în ridicarea nivelului de trai 
atestă, încă o dată, că tot ce se înfăptuiește în țara 
noastră sub conducerea partidului slujește"făuririi 
unei vieți demne și prospere pentru întregul po
por —. țelul suprem, fundamental'a); întregii po
litici a Partidului Comunist Român; -

. ★
Succesele înregistrate în anul 1971 constituie un 

tablou elocvent al muncii entuziaste, a întregului 
popor, demonstrează hotărîrea sa neclintită de a 
transpune în viață politica partidului nostru de 
dezvoltare eeonomico-socială a țarii. însuflețiți de 
perspectivele mărețe ce le deschide actualul plan 
cincinal, clasa, muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de națio
nalitate, își consacră întreaga energie și capacitate 
creatoare valorificării mai intense și mai eficiente 
a potențialului productiv și a resurselor materiale 
ale țării, îndeplinirii planului pe anul 1972, asi- 
gurînd parcurgerea unei' noi și importante . etape 
în înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist Român.

Construim . mașini la parametrii 
tehnicii contemporane. Construim 
din temelii orașe, sate, așezăminte 
social-culturale, pretutindeni în țară. 
Numai în acest sector, al construc
țiilor, sînt necesari zeci, sute de mii 
de constructori, temeinic instruiți, 
înarmați cu tehnologia de specialitate 
la zi. în acest context, ucenicia la 
locul de muncă constituie o formă de 
calificare rapidă, economică, eficace. 
Caracteristica ei constă. în faptul că 
accentul principal se pune pe in
struirea practică a cursanților, pe le
gătura directă cu producția, ceea ce, 
firește,- le permite să pătrundă mai 
repede, mai profund în tainele mese
riei. Din acest punct de vedere, uce
nicia la locul de muncă răspunde atît 
cerințelor societății, în sensul asi
gurării unor noi contingente de mun
citori calificați, cit și dorinței, tine
rilor înșiși de a-și Însuși o meserie 
într-un timp mai scurt.

Ce concluzii 
mult de trei 
rea noii forme 
este organizat 
vățămînt ? Ce __ __
pentru continua lui perfecționare ? 
Realitatea' pe care noi am sondat-o 
în cîteva mari în
treprinderi indus
triale, discuțiile 
pe care le-am 
purtat la direcții
le de învățămînt 
din ministerele de 
resort, opiniile u- 
nor: specialiști an
gajați în produc
ție, ale cursanților 
înșiși atestă că 
rezultatele ’sînt 
diferențiate : une
ori — pozitive, al
teori — nesatisfă- 
cătoăre. în nume- 

. roase unități eco
nomice care șco
larizează prin u- 
ceniciâ la 
de ‘ muncă 
500—1 000 
(„Independența"- 
Sibiu, Uzina de • 
autoturisme - Pi

tești, uzinele „1 
Mai“-Ploiești, U- 
zina de yagoâne- 
Arad, uzinele „U- 
nio"-Satu - Mare, 
uzinele brașovene 
de autocamioane ț 
conducerile
tenția c_ ... . . .. .. ..
lor proprii, calificării lor temei
nice. Este o mare bucurie pentru 
maiștrii Mihai Hue și Vasile Petca, 
de pildă, de lă uzina „Tractorul" din 
Brașov, să constate că după citeva 
luni uitii dintre ucenicii pe care ii 
formează se pot descurca pe posturi 

■ de ajutori de șefi de echipă.
Dar oare toți tinerii de 14—16 ani, 

absolvenți a cel puțin 0 claSe, care 
se îndreaptă spre uzine cu spe
ranța și dragostea de a deprin
de o meserie utilă societății au 
asemenea satisfacții ? După ce uzi
nele. șantierele, școlile profesionale 
îi acceptă, le creează condiții de stu
diu, de viață, iar ei semnează, con
tracte prin, care se obligă să învețe, 
să lucreze clupâ absolvire pe locurile 
de muncă pe care și-au însușit me
seria, unii, dintre ei încearcă senti
mentul amar al nereușitei. De ce '■ 
Intrăm astfel, in compartimentul 

(j, esențial al activității' de care ne 
ocupăm : este Vorba de modul în 
care întreprinderile creează cadrul 
organizatoric necesar instruirii prac- 

<ltice a viitorilor muncitori. Ca să în
veți, trebuie să ai de Ia cine să în
veți • (iri'.i cazul dfe față instructorii., 

, maiștrii, șefii de echipă, muncitorii 
calificați, cu experiență, profesorii 
de școală profesională) ; de așeme; 
nea, trebuie să ai la ce să înveți 
(mașină, utilaj, schelă de, șantier) 
prin contact direct, gradat, cu ope
rațiile meseriei. Factorii de răspun
dere din diverse întreprinderi și șan
tiere raportează forurilor ierarhic 
superioare că au. luat măsurile nece
sare pentru ca acest cadru orga
nizatoric să asigure pregătirea de 
muncitori calificați în bune condi
ții. Practic lucrurile nu stau- tocmai 
așa.

Aflăm, bunăoară, că 5 ucenici din 
anul’ II montatori de pe șantierul 
de locuințe „Garpați" din Satu-Mare 
au părăsit locul de muncă nemulțu
miți de condițiile oferite pentru însu
șirea meseriei. Pornind de la acest 
fapt, aparent de mică importanță, 
am' descoperit însă că el- se înlănțuie 
cu altele, comportînd probleme deo
sebit de "serioase.

— Lipsește organizarea în' muncă 
pe șantiere .— ne-a mărturisit tov. 
Z. Farkaș, inspector cu probleme de 
învățămînt la' întreprinderea de con
strucții județene Satu-Mare. Lipsește, 
de asemenea, un , mai accentuat spi
rit de răspundere al șefilor de șan
tiere, al maiștrilor ; iar cînd

se trag după mai 
ani de la aplica- 
de calificare ? Cum 
acest tip de în- 
măsuri se impun

locul 
între" 

tineri

dezorganizare cu greu mai poți să te 
ocupi de creșterea cadrelor. Eu în
sumi nu sint capabil să-mi desfășor 
exemplar munca de îndrumare și 
control in domeniul practicii uceni
cilor, asumiiidu-mi, în schimb, rolul 
de dispecer, care nu-mi revine de 
fapt.

Mărturisirea este de natură să ne 
explice ce se intîmplâ cu ucenicii 
care nu fac realmente practică- in 
meserie, dar care in scripte figurează 
drept „cadre de specialiști". Ei pres
tează munci auxiliare, se „califică" 
în treburi care nu solicită... calificare, 
iar „rezultatele" sînt de întrevăzut. 
Să facem loc din nou exemplelor.

însoțiți de loan Aciu, pedagog și 
îndrumător U.T.C.. urcăm etajele 
unui bloc sătmărean în construcție, 
în echipa de zidari a lui Marin Mi- 
clea intîlnim pe tînărul Gh. Vaida, 
care ne spune că de-abia de o săp- 
tămînă învăță adevărata meserie, 
deși este în anul al... II-lea :

— Pînă acum, destăinuia cu amă
răciune tinărul Vaida, am lucrat în 
echipa lui Anton Covaci, care în loc 
să mă învețe meserie mă trimitea 
să aduc var și apă... Cind am vrut

luna, anul... indiferent cu ce rezul
tate.

Reversul peregrinării in meserie îl 
reprezintă „incremenirea" pe același 
loc de muncă, tot ca o consecință a 
unor deficiențe de cadru organiza
toric.

— în multe ateliere ale uzinei, 
mărturisește ing. Mușat Popescu, di
rectorul tehnic al școlii profesionale 
de pe lingă uzina brașoveană „Trac
torul", ucenicii repartizați la anu
mite mașini rărmn la aceeași opera
ție, deși și-o înșușesc în două-trei 
săptămîni.

Rezultatul unei asemenea practici 
nu poate fi decit negativ. Tinerii res
pectivi vor termina ce-i drept cursu
rile. dar vor avea o pregătire pro
fesională îngustă, ceea ce Ie va crea 
sigure dificultăți cînd vor trebui să 
execute repere ș> operații dificile. 
Instructorul I. Baragan este de pă
rere că pentru deprinderea unei 
game largi de operații tehnologice 
ar trebui create în uzină ateliere- 
școâlă, ar trebui reglementată repar
tizarea cursanților pentru o perioadă 
in atelierele auxiliare ale secțiilor 
unde se execută o gamă largă de 
operații.
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SÂ-NVETE MESERIE 
SAU SALAHORIE?

Pentru ce se califică ucenicul
la locul de muncă ?

tractoare etc.), 
acordă a-. Si. : respective. ___

cuvenită . pregătirii cadre-

să vopsesc o ușă, șeful de echipă 
Covaci.s-a enervat: „Nu e treaba 
ta. Du-te dacă nu-ți convine ; sint 
destui in locul tău. Ne scutești de o 
grijă".

Maistrul principal Nagy Zoltan, în 
loc să ia măsurile care se impun, să 
înfiereze practicile unor asemenea 
„pedagogi", dă . explicații ca aces
tea : „Unii, precum Covaci, sint ner- 
vo'i. Fiți insă pe pace, căci dacă un 
tinăr nu va învăța meseria acum, 
tot va trebui s-o învețe mai tirziu, 
cind va deveni salariat, pentru că il 
vom da tot pe seama celor care nu 
s-au îngrijit la vreme de calificarea 
sa". Bizară optică : nu învață mese
ria ca ucenic, o va învăța ca sala
riat. Dar cu ce pagube aduse locu
lui de muncă, activității productive 
in sine, prestigiului meseriei, socie
tății în genere ?

Să urmărim faptele în continuare :
— Pe șantier nu ni. s-a dat de lu- . 

cru la zidărie, au declarat mai mulți 
ucenici montatori, în prezența șefu
lui șantierului nr. 5. ing. Al. Do- 
branszki. Am fost puși de șeful de 
echipă la amestecul mortarului...

■„... șantierul citat, ca, 
■pe' multe aliele din 
(„Solidarității", Depozi- 
eȘte aceasta : practi-

Re.alita.tga . pe.
de” altfel; ’
Satu-Mare
tul I.J.C’i' ..
cânți lăsați la discreția unor șefi de 
echipă sau
presteze muncă brută ;
tați fără rost de la un punct de lu
cru la altul, numai să treacă ziua,

muncitori, care-i pun să 
ucenici pur-

In cadrul unbr universități din 
străinătate au fost create recent noi 
lectorate de limbă și literatură ro- 

‘ mână — numărul acestora ridicîri- 
du-se în prezent la 127 — dovadă a 

- interesului sporit de care se bucură 
știința și cultura românească, pe me
ridianele lumii.

Dintre noile lectorate fac parte, 
printre altele, cele de. la universită
țile din Graz — Austria, Bedford 
Park — Australia, Louvain. — Belgia, 
Aberystwyth — Anglia și Stirling 
Scoția, Munster și Freiburg

O altă posibi
litate aflată la 
îndemîna secții
lor este ca acești 
tineri să fie re
partizați periodic 
pe lingă mai 
multi muncitori 
care execută o- 
perații diferite. 
In acest mod ti
nerii și-ar însuși 
o gamă mai largă 
de operații. Bine
înțeles .se Impu
ne în ac&st sens 
o reconsiderare 
'totală a 'actualei 
concepții privind 
instruirea prac
tică a ucenicilor.

Dacă faptele 
sint de această 
natură, dacă „o- 
lizontul” profe- 

’ sional al unui 
viitor construc
tor, pe timpul u- 
nei veri, este li
mitat la tencui- 
rea formidabilei 
suprafețe... de 2 

lui Viorel Dumitra?, 
„Solidarității" din .1 _ _-a_ —■ l r_ i. r u

mp (vezi cazul 
de pe șantierul 
Satu-Mare), sau la „încremenirea' 
lingă aceeași mașină nu este de mi
rare că ucenicia la locul de muncă 
nu-și arată totdeauna roadele. Am 
discutat cu doi directori, ing, I. Dinu 
(din M I.C.M.) și C. Bogdan (din ca
drul CSEAL), care explicau asemenea 
deficiențe prin lipsa de preocupare a 
conducerilor de întreprinderi și cen
trale industriale și a comitetelor 
executive ale consiliilor populare ju
dețene. Ceea ce este, desigur, ade
vărat. De ce, însă, dreptul de în
drumare și control al direcțiilor 
respective se limitează doar la... sta
diul constatativ

în cincinalul 
din care am 
necesari zeci 
ci tori calificați, 
forturi să creeze condiții de școla
rizare superioare pebțru aceste vii
toare detașamente de. oameni califi
cați. De aceea, pregătirea in bune 
condiții a schimbului de mîine tre
buie șă iasă din rutina scriptelor și 
sa 's:e jricadt-eze‘ffii’exigențele cdi'e 
conducerea , superioară, de partid le-a 
pus in fața formării specialiștilor de 
care are trebuință economia noastră 
națională.

Victor V1ȘINESCU 
Octavian GRUMEZA 
Nlcoiae MOCANU

7
actual. în sectoarele 
exemplificat, vor fi 
de mii de mun- 

Statul' face e-

publica Federală a Germaniei, Ma
drid — Spania, Boston — S.U.A.

Lectoratele amintite colaborează 
îndeaproape cu Ministerul Educației 
și învățămîntului, precum și cu Bi
blioteca centrală a Universității din 
București, care le pune lă dispoziție 
un bogat material documentar, iar în 
cadrul lor predau atît cadre didac
tice de specialitate din țara noastră, 
cit și profesori sau cercetători de la 
catedre

8.55 Deschiderea emisiunii de di
mineață.

9,00 Telex.
9,05 Teleglob : „Orele Șanhalu- 

lui...“ (reluare).
9.25 Prlm-plan : Marii Spiridon 

(reluare).
10,00 Curs de limba franceză (I). 

Prezintă ; conf. cir. Paul 
Miclău, asist. Mariana Pascu, 
asist. Vasile Zincenko, de la 
Facultatea de limbă franceză 
— Universitatea București.

10.30 Teatru : „Zestrea" de Paul 
Everac (reluare).

13.20 Telejurnal.
15.30 Tele-școală ■ Istoria Româ

niei, clasele VIII, XII.; Vesti
gii ale orîndulril comunei pri
mitive pe teritoriul României. 
Consultant științific — prof, 
univ. dr. b. Berclu. Film de 
Antoaneta Bîrcâ * Fizică, 
clasa a Xll-a : Interferența 
luminii. Prezintă prof. dr. 
Athanasie Truția.

17.30 Deschiderea 
după-amiază.

17,35 O viață pentru o idee 
slune pentru copii. 
Galilei (I).

18,05 Publicitate.
18,10 Timp și anotimp, In

• tură.
La poalele Tîmpel. 
populare interpretate 
rllena Criveanu. -----
Oprea, Hermina Oitzen. Roza 
I.azur, Ion Marin, VasileT<j«m, 
Cornelia Tudorică, Maria Băl- 
teanu, Ion 
Fircea și 
strumental 
Oameni, și 
specială" - 
tor
ngscu.
Tragerea Pronoexprea.
1001 de seri: „Isprăvile Iul 
Mighty Mouse".
Telejurnal. .
Telecinemateca : „Casa de la 
răscruce". Regia : S. Rbstoțki. 
Cu ; L. Lujina. V. Tihonov. 
Orașul de pe Birzava : Reșița. 
Reportaj de Ion Arieșanu. 
Regia . Iosif Bîta ; imaginea : 
Petre Iordăneseu.
Interpretul săptămînil : 
gela Moldovan. 
„24 de ore". .

Iui...1

emisiunii de 
Avanpremiera.

— emi- 
Galileo

1

I 
ț
I

I

I

agricul-

Melodii 
de Ma- 

■ Rozalia

teatre

Corcodel, șUrorile 
grupul vocal-in- 
ROth.

fapte. „Misiune
— reportaj de Vic- 

Teodoru și Ilie Șerbă-

• Filarmonica de stat „George 
■Enescu'4 (la. Saia mică a Palatu
lui) . Deschiderea Ciclului de re
citaluri ,,Pagini de antologie din 
literatura voc*Iâ,“. Gheorghe Crăs- 
naru și Martha Joja vor interpreta 
ciclul ,,Călătorie de iarnă44 de 
Schubert —.20.

. • Operâ Română : Nunta în Car- 
păți ; Nastasia — 19,30.
• Teatț-ul de operetă Contele de 
Luxemburg — 19,30.
• Tdatrul Municipal „Maria Fi- 
lotti44 ’ din Brăila (în: sala Teatru
lui Giulești) : Ecaterina Teodoroiu 
-16:20.
• Teatrul Național L. Cara-
giale“ (Sala Comedia),: Cui i-e 
frică de Virginia Woolf? — 20; 
(sala Studio) •: Să 1 nu-ți faci pră
vălie cu scară — 20. l ,
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bu’an- 
ara“ (sala din Bd. Schitu Măgu- i

: ; Pla^y Strindberg -- .20: ; 
Sahla) :

y tăCoL de poezie șî muzică 
i e Teatrul --------
) o minune

ț

y
ii

3

A
-

i ara” (saia am
\ rcanu) î . oumuwcis — y^V’&ăiȘStâ^ătr/’W;’ âahia) : Spe^l 

s și muzică ■ —■ 20. 7
• Teatrul Mic : Fata care a făcuiiT \
z. (9,30... ... • 1
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Maglieru) : Adio Charlie — 19,30; 
(sala Studio) : O lună la țară — 
20.
• Teațrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humulești — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elcfănțelul cu
rios — 10: Xinigra și Aligru —'15: 
(sala din str. Academiei) : Cartea 
cu Apolodor — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinei 
- 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Concert de muzică 
populară românească — 19.30.
• Circul Globus : >72 circ '78 — 
19,30.

c i n e m a
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COMITETUL DE STAT ALCONSILIUL ECONOMIC de romanistică din străină-

DIRECȚIA CENTRALĂ DE STATISTICA (Agerpres)

PLANIFICĂRI

se 
o- 
în 
și

Evident, nimeni nu 
mai oprește în fața unei 
pere de Shakespeare ca 
fața „Prea minunatei 
vestitei povești a lui Pro
mos și a Cassandrei", care 
i-a servit ca sursă. Și ni
meni nu se mulțumește cu 
o judecată critică istoricistă 
(chiar superioară) asupra 
piesei. Se caută și în 
„Măsură pentru măsură" 
dimensiunile adinei și gra
ve. cu o mai mare rezis
tență în timp, de mai mare 
generalitate. în acord cu 
gindirea lui Shakespeare. Se 
face, din acest ultim unghi, 
observația că tematica a- 
cestei baroce „Măsură pen
tru măsură1 
gli o-pere 
este foarte densă, 
nentele 
du-se ;
propune dezbaterii nu una, 
ei mai multe probleme. A- 
cestea ar. fi, cu un maxim 
efort de simplificare :' tema 
dreptății și a legalității, a- 
ceea a libertății morale in
dividuale. Apare, la „Mă
sură pentru măsură", cu o 
acuitate, și mai mare între
barea dacă Shakespeare, re- 
flectind mecanisme, pro
pune doar meditației anu
mite probleme, aspecte ale. 
condiției umane sau mai 
mult : exprimă un punct de 
vedere, pledează, militează 
pentru ceva.

înclinăm pentru ultima 
ipoteză. Așa cum s-a ob
servat, în ciuda ostilității 
față de un tezism simplifi
cator, sub aparența bine 
disimulată a relevării doar 
de mecanisme și de posi
bile metamorfoze, piesa con
ține cîteva teze profund u- 
maniste. Ca și în „Zadar
nice chinuri ale dragostei", 
Shakesneare se arată ostil 
față de morala libertină, ca 
și față de cea ipocrit-pu- 
ritană. El pledează pen
tru stabilirea și. apoi, 
pentru aplicarea legii mo
rale din perspectiva me
reu trează a unei înțe
lepte prețuiri a naturii u-

ă“, ca și a între- 
shakespeariene. 

compo- 
interdeterminîn- 

că Shakespeare

mane. Atrăgînd atenția, ca 
și in „Regele Lear“, asupra 
pericolului pe care îl re
prezintă experiența puterii 

atenția 
abuzive, 
care le 

poate îmbrăca exercitarea 
ei, Shakespeare îndeamnă 
la aceeași măsură luci
dă — în acord cu uma
nul; . cu adevărul vieții. 
EI îndeamnă la înțelegerea 
faptului democratic că 
„binele poporului nu e de 
conceput în afara voinței 
poporului".

Tn spectacolul- Teatrului 
Ciulești cu „Măsură pen
tru măsură" — regizorul 
Dinu Cernescu a urmărit 
păstrarea ambelor teme 
mari ale piesei : cea a li
bertății individuale prin 
raport cu legea morală, și 
cea a puterii absolutiste. 
Interesul piesei nu a stat si 
cu atît mai mult nu constă 
acttm pentru noi atît în si
tuații. cit mai .ales in sen
surile pe' care le favorizea
ză, în opoziția atitudinilor, 
în larga desfășurare a ar
gumentelor raționale, mo
rale, sentimentale— „pro și 
contra" — cu care unih din
tre eroi știu să-și apere și 
să-și disimuleze sentimen
tele. ipocrizia, abuzurile. 
Fiind atras in primul rind 
de. către structura de mora
litate a piesei, Dinu Cer- . 
nescu a redus judicios o 
mulțime dintre scenele de 
importantă secundară (în 
ordinea semnificației), sce
ne in care viața elisâbe- 
tană palpita viu și îmbrăca 
nu .0 dată forma unor dia
loguri ireverențioase, li
cențioase chiar. Tăieturile 

' au mers însă uneori mai 
departe — nu întotdeauna 
la fel de justificat. Căci, 
deși se construiește indis
cutabil spectacolul și pe 
text și pe ce încercam a 
arăta că presupune el (deci 
și pe subtextul necesar ori 
posibil), se comite o primă 
eroare a anulării complexi
tății și forței propriului său

absolute, atrăgînd 
asupra formelor 
monstruoase pe 
poate îmbrăca

superfi-obiect. : eroarea renunțării 
la unele dintre coliziuni" și 
dezbateri; la . -motivațiile 
subtilelor atitudini și deve
niri și, implicit, a unora 
dintre adevărurile extrem 
de nuanțate cu privire la 
structurile omenești — pe 
care le impune piesa. — _.------- .— ..„ - —r

Rezultatul neașteptat âl tirea celeilalte mari teme (a nici una, Ion Vîlcu este
simplificării (ca și al ihsu- puterii. absolutiste) cu lăsat șă-1. interpreteze, cînd

................ mult mai puțin scrupulos ca. pe un ■pefsonaj familiar,, 
și. fidel, textului și im- . sfătos, simplu, bine in'ten- 
plicit gîndirii și inteh- ționat, cînd ca pe unul de o .
tiilor shakespeariene : șiretenie diabolică sau ca

■ pe

ficientei invenții teatrale — 
cu funcție compensatoare);: 
impresia de . fragmentare pe

■ ~ spectacoltil’.

Ducele ? La această între
bare, Ia. care s-au dat răs
punsuri prin . filozofia lui 

,____  .... , , ..., Montaigne, Machiavelli etc.,
destul de rare.' spectacolul nu dă un răs-

■Dîsbciind exact termenii puns, și refuză orice op- 
oppzițieî și mecanismul" lor *"
în. planul eticii individului, tari de adincime ce s-au
regizorul procedează la ci- dat Ducelui nu . ș-a

Sondajele rămin. . . . 
ciale. descifrările enigmelor

■ pe. care le ' constituie cele, 
mai., mult? .personaje —

care coincidea cu idei 
shakespeariene majore — 
seSizînd critic propria-i de
ficiență, regizorul încear
că să o remedieze incărcînd, 
șuprasolicitînd finalul im- 

țiurie. Din multele interpr'e- părțirii dreptății (după unii 
- —1 convențional, după alții Su-
ales perior filozofic) cu accente 

inedite. Ostentativă, iniția
tiva nu e salutară. Ambigui
tatea acestei scene nu este 
de natură să accentueze ca
racterul de clasă al drep-

„Măsură pentru măsură
W. SHAKESPEARE:

LA TEATRUL GIULESTI
9

faptul că diferitele .scene 
care se succed apar, nu o 
dată, fragmentate și dispa
rate, insuficient, subordona
te ideilor conducătoare ale 
piesei sau vreunui, principiu 
regizoral integrator. Și 
iată că. din asemenea mo
tive, acest, spectacol'..dă o 
anumită impresie de „facto
logic" — aglomerare de fap
te fără legătură între , ele. 
prezentate într-o agitație 
scenică ce. nu reușește șă re
liefeze anumite idei condu
cătoare, coerente. Impresie 
cu atît mai paradoxală cu 
cit montarea de la GiUleșți 
a renunțat în realitate la 
o parte din întimplările și 
faptele baroce ale piesei.

pe un „pontifex măximus", 
,ipoc.rit și tiranic. Motivația 
social-obiectivă

tații ori servitutile obiective 
ale dreptului emanînd de 

dispare' la o singură persoană, cit

poate cu mult mai puțin 
decis. Prin piesa sa, bazată 
pe o tramă cu atîtea ele- . .—...-------  —o__ t________ , —-
mente de-farsă, Shakespea- astfel, estompată de un . una pesimistă despre ooncli- 
re urmărea de fapt o convin
gătoare, puternică demon
strație a unei idei poliiico- 
l'îlozpfice profund progresis
te. iSubtextul urmăririi a- 
ventUrii Ducelui era acela al 
afirmării și demonstrării __  ___ _  __ J_. .___ ____ .
caracterului nociv, opresiv, degajă din peripețiile prin

‘ care el trece și la care par?
iicipă. (Ne-am putea în
treba, de aserîienea : Cine 
este Isabela', cum e Isa
bela ? Altă întrebare fără . 
răspuns).

Lăsînd obscure rațiunile 
care determină hotărîrea 
prințului și scăpind din

• Fuga ;■ (ambele serii — pe ecran 
panoramic) : PATRIA — 10; 15: 19
• O duminică pierdută : CEN
TRAL 9,15; 11,39; ' 13,45; "
ÎS,15; 20,30.
• Misiunea tinerei Nhung : LU
MINA — 9—19,30 în continuare.
a Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte: CAPITOL - 9: 11,30; 
14; 16,15; lâ;3d; 20,45,- MELODIA
— 9,30; .12;. 16; .18.30: 28.45.......... .
• Ultimul războinic : SALA PA
LATULUI - 17,15 (seria de bilete 
*- 3896); 20.15 (seria de " " 
3997), SCALA - 9; .11,1,3; 
18,30; 21, BUCUREȘTI - 
13,30; 16; 18,30; 21. .
• Aventuri in Ontario :
FARUL — 9; 11,15'; 13,30: 
21, FESTIVAL - 9; 11,15; 
18,30; 20,45, 'FAVORIT 
13,45; 16; 18,1,5; 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; 
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9:
I, 3.30;- 15,45;.1845; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA .— 10. .
• Unchiul Vania : DOINA —
II. 30; 1'3,45; 18; 18,15; 20.30.
• Mirii anului II : FEROVIAR —
9; 11,13; 13,30;. 16; 18,3o; 20,43, EX
CELSIOR - 9; 11.15; 13.30: 16;
18.15; - 20.30, AURORA — -0; 11,15: 
13,30; 15.45-; 18; 20,15, FLAMURA
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18.15; 20,S0.
• Să cumpărăm o mașină de 
pompieri. — 9—1.8,30 '.in continuare, 
Program de documentare — 20.15 : 
TIMPURI NOI.
• Copacii mor In picioare : VOL
GA .— 9,15; 11,30; 18.45: 16; 18,15; 
20,30, MODERN - 9: 11,15: 13,30; 
16; 18,15: 20,30.
• Grădinarul spaniol — 10: 12;
14.15, Plăcerile orașului — 16,30: 
18,45: 21 : CINEMATECA (sala 
Union).
a Decolarea : LAROMET —’ 15.3S; 
17.30; 19,30. POPULAR - 15,30; 16;
20.15.
• > Steaua de tinichea : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE - 15,30; 
17,45; 20.
• Abel, fratele tău : PACEA — 
15,45: 18: 20,15.
• Floarea de cactus : BUZEȘTI — 
15,30; 18: 20.15.
a B. D. la munte și Ia mare : 
DRUMUL SĂRII - 15,30: 17.45: 20, 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30.
ARTA — 15,30; 13; 20,15.
• Cea mai frumoasă soție : BU- 
CEGI — .15.45; 18: 20,15. GIULESTI
— 15.30: .18: 20,30.
» Neînfricatul Gyula, vara șt iar
na : FLACĂRA — 13,30: 17,43? ”
• Sunetul muzicii : UNIREA 
15,30: 19.
• Articolul 420 : LIRA — 15.30;
• Sorgul roșu : FERENTARI 
1'3,30; 17.45; 20.

O floare ?i doi grădinari : 
CRÎNGAȘI - 15,30:, 19. MIORIȚA

• 16;

prin restructurări 
o unitate de stil 
Dinu Cernescu ne propune 
doar o lectură parțială a 
textului, adesea neconclu- 
deiită pentru sensurile pie
sei și . pentru problemele 
grave și nu o dată contra
dictorii pe care ea le atinge. 
,. Gîndit în esență pe vir 
zualițate, spectacolul con
ține unele soluții originale 
și de incontestabilă forță 
plastică, făcînd și' de data 
aceasta dovada ingeniozită
ții, căutărilor novatoare. So
luții scenografice moderne, 
utilizarea măștilor, soluții în 
care, alături de scenograf 
(Sorin Haber) identifici gîn- 
direa sincretică a regizoru
lui, susțin aproape în în
tregime. puternica impresie 
a unor scene. Ceea ce 
trebuie to.tuși, și în acest 
caz. să . reproșăm este uti
lizarea lor excesivă (ceea 
ce duce la o anume încăr
care de artificial și împier 
dică afirmarea și ' chiar 

stabilit pentru ac- 
Simbolismul 

prea ostentativ, 
dată, facil (așa 
picioroange de 
diferite pentru 
măști neutre pentru împi
lații anonimi etc.). Așadar, 
bogata invenție plastică nu 
ni se pare totuși suficient 
de generoasă pentru a com
pensa (era și greu !) prin 
forța Sa ideile și nuanțele 
eliminate din text, ori pe 
cele eludate prin interpre
tarea actoricească, adesea 
neconvingătoare, lipsită de 
forță. Și cu 
jungem la un 
hotărî tor pentru 
pe care o lasă spectacolul. 
Regizorul nu este sprijinit 
sau nu a știut să se sprijine 
suficient în intențiile sale 
pe actori. Iar sarcina spe
cifică pusă pe umerii aces
tora de complexitatea pie
sei, conjugată cu proble
mele ridicate de realizarea 
spectacolului se vădește a fi 
grea. în interpretarea lui 
Ion Vîlcu și a Ilenei Cernat,

— să dea 
montării,

clică 
jocul 
tori). lor e 

și, nu o 
de pildă : 

dimensiuni 
potenta ti,

actori de recunoscut talent, 
bogăția personajelor nu este 
relevată pe măsura textului. 
Celebra complexitate a-per
sonajului Angelo, opus, toc
mai prin aceasta, lui Tar- 
tuffe, devenirea Iul deopo
trivă uimitoare pentru el 
însuti, și revelatoare pentru 
slăbiciunea' umană și mai a- 
les pentru pericolul cop- 
strîngerii firii .— sînt destul 
de palide în interpretarea 
lui Peter Paulhoffer, care 
recită mai mult rolul decit 
să-l trăiască. Nefericit dis
tribuit în rolul lui. Claudio 
(partitura verbală redusă și 
insuficient de' convingătoare 
în sine, solicită . sprijinul 
prezentei fizice,; argumentu
lui' gestual), Dan Tufâru nu 

. reușește să fie o prezență 
viguroasă, un pilon de greu
tate al piesei. Apariția șa e 
total eclipsată de cea a lui 
Lucio (Cornel Dumitra?), 
ceea ce nu ' era, evident. în 
intenția autorului și, cre
dem, nici a regizorului. Pre
caritatea contribuțiilor ‘ac
toricești a făcut uneori să 
avem impresia că interpre- 
ții rătăcesc dezordonat — 
haotic,-. în derutantul spa
țiu al scenei giuleștene; că 
mișcarea scenică nu a fost 
prea atent ‘gîndită. Para
doxal, spectacolul, năzuind 
către originalitate, pare să
rac, monoton și ostentativ in 
metaforele create..

Ceea ce este coate o do
vadă că doar unele soluții, 
rezultat al unei febrile gin- 
diri regizorale, un accent 
unilateral. . pe rezolvări 
plastice." vizî'ncl . spectaculo
sul și unele aportUri_ muzi
cale. sonore (Șt. 
necoroborâte cu ____
ficarea deplină a resurse
lor actoricești de

bilete *- 
13,30; 10;
9: 11,15;

— 
GRI- 
13,15;ț

I
I
I

I

I
I
}
J — 9: .12.30: 16: 19.30/

\ • Mlhail Strogoff : MUNCA
/ 15.30: 18: 20.15.
ț • Waterloo : PROGRESUL —
< 19.
V • Aeroportul : VIITORUL —

19. COSMOS - 15.30: 19.

L- - -

ția umană.
-----  Cum spuneam, in cazul 

spectacolului acestei montări a lui Dinu
Cernescu viziunea modernă 
asupra piesei și. să adău- 

1 spectacolului 
teatral, păstrează in inten
ție, ca element esențial, ori
ginalitatea și proeminența 
caracterelor, interesul față 
de dezbaterea filozofică, 
conținută de text.

Cit rămîne însă ca reali
zare în spectacol ? Mai 
puțin. Spectacolul de la 
Ciulești este mai mult inge
nios decît dens. Căutînd —

simplu joc al capriciilor.
Feliil în care este condusă 

desfășurarea s,____ ...
nu te ajută .să. înțelegi sen
sul pe care Shakespeare V 
acordă travestirii .Ducelui și găm, asupra 
nici sensul major . care se .

tiranie, al puterii autocrate, 
— indiferent de persoana 
ee îndeplinește acest rol, 
indiferent de trăsăturile 
șale subiective, de gradul 
de conștiință sau chiar de 
bunele intenții ale acesteia.

Cum se explică în spec
tacolele de la-Giulești „ex- .... 
periența" pe care o face atenție propriul său obiec-

aceasta ar 
alt aspect 

impresia Zorzbr) 
valori

expresie, 
cu o viziune unificatoare a- 
supra sensurilor piesei;- nu 
sînt suficiente pentru un 
text atît de adine și com
plex cum este „Măsură pen
tru măsură".

Natalia STANCU

19.

19.; COSMOS - 15.30; 19.

20.

ÎS.
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1«:
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Sosirea unei delegații guvernamentale
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Comunist Român
Elveția
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Marți dimineața a plecat în Elve
ția delegația Partidului Comunist 
Român, oondusă de tovarășul Mirbn 
Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, care, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Muncii din 
Elveția, va face o vizită în această 
țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Nicolae Vereș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., Constantin 
Petre, adjunct de șef de secție Ia 
C.C. al P.C.R., Ion Muișa, activist la 
C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovarășii

Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.; șef de secție ta C.C. al 
P.C.R., Mihai Dulea, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

★
aceeași zi, delegația P.C.R. a 
Ia Geneva, unde a fost salutată

In
sosit , ........... .  _
de tovarășii Jean Vincent, membru 
al Secretariatului Colectiv al Parti
dului Muncii din Elveția, Roger 
Dafflon, membru al Biroului Politic 
al P.M.E., și Andră Hediger, membru 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Elveția.

(Agerpres)

Culturii și Educației Socialiste
La Consiliul Culturii și Eduoației 

Socialiste a avut loc, marți, ședința 
de constituire a Comisiei pentru pro
blemele cultural-educative de masă.

Alcătuită din membri ai Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, din 
activiști de partid și de stat, repre
zentanți ai organizațiilor de masă și 
obștești, oameni de cultură și artă, 
exponenți ai opiniei publice care lu
crează direct în producție — comisia 
îndeplinește funcția de organism 
consultativ în sprijinul activității

desfășurate de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste.

în prima sa ședință de lucru, co
misia a dezbătut unele probleme pri
vind îmbunătățirea orientării conținu
tului activității cultural-educative de 
masă, la orașe și ia sate, în perioada 
1972—1975, precum și unele măsuri ' 
privind organizarea concursurilor și 
festivalurilor județene, interjudețene 
și republicane.

(Agerpres)

a personalului superior sanitar
0 HOTĂRÎRE A CONSILIULUI DE MINIȘTRI

Potrivit unei hotăriri a Consiliu
lui de Miniștri, în subordinea Minis
terului Sănătății se înființează Cen
trul de perfecționare a personalului 
superior sanitar.

Centrul are ca obiect de activitate 
pregătirea și perfecționarea persona
lului de conduoere din sectorul sa
nitar, precum și perfecționarea pre
gătirii profesionale a personalului su
perior pe specialități medioo-sanitare. 
El are ca sarcini, printre altele : să 
elaboreze programele de perfecțio
nării. la. locul de muncă ;■ săorganîzeze 
perfecționări prin stagii, de., speciali
tate în unități ■ sanitare și de cerce
tare; să propună prograînele și să 
stabilească stagiile de. practică pen
tru internatul în medicină și farma
cie <și pentru secundariatul în medi
cină',■ să elaboreze tematica și pro
gramele pentru examene și ooncursuri 
privind obținerea gradelor în ierarhia 
profesională a personalului superior 
sanitar.

Prin activitatea sa complexă, cen
trul este menit să aducă o contribu
ție însemnată la asigurarea perfec
ționării permanente a pregătirii pro
fesionale a personalului sanitar po-

trivit ritmului rapid de dezvoltare a 
științelor medicale și îmbunătățirii 
continue a mijloacelor de investiga
ție și tratament în asistența medicală 
din țară noastră.

★
La București și-a început activi

tatea Centrul de perfecționare a asis
tenților medicali, organizat, de Mi
nisterul Sănătății. în cadrul noii uni
tăți de învățămînt urmează a se spe
cializa asistentele-șefe din marile uni- 
țățij spitalicești, inș.țrncțșțaj-ețe prac; 
ticiene și profesoarele din școlile sa
nitară. specializate în tehnica îngriji
rii bolnavului.

în programa cursurilor, care se 
desfăișoară pe parcursul a zece luni, 
sint incluse lecții și prelegeri privind 
metodele tehnice moderne de îngri
jire și tratament, precum și metode 
de instruire practică. în afara cadre
lor cu o înaltă pregătire teoretică și 
practică, din țara noastră, la cursuri 
vor fi invitați consilieri și specialiști 
ai Organizației Mondiale a Sănătății, 
care vor susține prelegeri de specia
litate.

(Agerpres)

a Republicii Africa Centrală
Marți după-amiază, a sosit în Ca

pitală delegația guvernamentală a 
Republicii Africa Centrală, condusă 
de Joseph Potolot, ministrul afacerilor 
externe, pentru a lua parte la lucră
rile celei de-a Il-a sesiuni a Comisiei 
mixte de cooperare economică și 
tehnică dintre cele două țări, ale că
rei lucrări se vor desfășura la Bucu
rești, începînd din ziua de 2 februa
rie a.c.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați de 
Cornel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Alberto Sato, am
basadorul Republicii Africa Centrală 
la București, și mombri ai ambasadei.

(Agerpres)

\ CURIER JUDEȚEAN

roni zilei

TRANSMIT

Dezbatere
creatoare

CORESPONDENȚII „SCÎNTEIÎ"

Cu prilejul celei de-a XXIV-a ani
versări a creării Armatei populare 
Coreene, atașatul militar, aero și na
val al R. P. D. Coreene la București, 
colonelul Son Ghiăn Zun, a organizat, 
marți la amiază, la sediul ambasadei, 
o conferință de presă. Au luat parte 
reprezentanți ai presei centrale și pu
blicațiilor militare, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Exter-- 
ne, ofițeri, superiori din Ministerul 
Forțelor Armate.

Au participat atașați militari, pre
cum și corespondenți ai presei străine.

★
Un colectiv al Teatrului „Vasile 

Alecsandri" din Iași, aflat în turneu 
in Capitală, a prezentat, marți seara, 
pe scena Teatrului Giulești, spectaco
lul „Sfinte Ioana a abatoarelor" de 
Bertold Brecht. Piesa „Sfînta Ioana a 
abatoarelor" — una din lucrările de ti
nerețe ale lui Bertold Brecht — este 
inspirată de mișcările muncitorești 
din Chicago, 
urmărind 
socială 
replică 
Regia 
Hannes 
german
fost interpretat de artista 
Gheorghiu.

Spectacolul s-a bucurat
★

Marți la amiază, la Casa de cultură 
a I.R.R.C.S. din Capitală, a avut loc

deschiderea „Expoziției filatelice din 
R .P. Mongolă", organizată de Insti
tutul Român pentru Relațiile Cultu
rale cu Străinătatea. Tematica expo
natelor e consacrată dezvoltării eco
nomice a țării, științei, mișcării artis
tice, culturale și sportive, frumuseți
lor naturii din R. P. Mongolă. La ver
nisaj au luat parte Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., Nicolae Tripcovici, vice
președinte al Asociației filateliștilor, 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de cultură și 
artă. Au fost de față Damdinneren- 
ghiin Bataa, ambasadorul Republicii 
Populare Mongole la București, și 
membri ai corpului diplomatic, 
acest prilej, Mihnea Gheorghiu 
Damdinnerenghiin Bataa au 
alocuțiuni.

Cu
Și- 

rostit

(Agerpres)

dintre 
procesul 

a eroinei 
modernă a 
spectacolului

Fischer, < 
din Berlin. Rolul

anii 1929—1933, 
de maturizare 
principale — 
Ioanei D’Arc, 

aparține lui 
de la Teatrul 

titular a 
Cornelia

în Editura politica

a apărut nr. 12/1971

al revistei

de succes.
PROBLEME ALE PĂCII

Șl SOCIALISMULUI

Ă început 
de examene

sesiunea
a studenților

In toate instituțiile de învățămînt 
superior a început, marți dimineață, 
sesiunea de iarnă a examenelor stu
dențești. Intre 1 și 16 februarie, pes
te 100 000 de studenți, care urmează 
cursurile de zi ale diferitelor facul
tăți, susțin circa 250 000 de examene.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 

4 și 5 februarie. în țară : Vreme fri
guroasă, cu nopți geroase, mai ales 
în estul Transilvaniei și nordul Mol
dovei, unde temperaturile minime 
la începutul intervalului vor coborî 
pe alocuri sub minus 20 de grade. în ț 
rest, temperaturi minime între mi
nus 15 și minus 5 grade. Ninsorile

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • jSPORTt

„Olimpiada albă" 
începe peste 24 de ore

în cîteva rînduri

Pentru anul V, sesiunea continuă 
pînă la sfirșftul lunii. Examinarea în 
actuala sesiune este înlesnită de 
faptul că, în acest semestru s-a 
practicat sistemul de notare pe par
curs a activității studenților.

(Agerpres)

30 de magazine 
in unul singur

In centrul Galațiului se cons
truiește, în ritm alert, cel mai mare 
magazin universal din municipiu. 
„Modern" — așa cum se va numi 
noul edificiu — va reuni, prin pro
porțiile sale, în mod practic, 30 de 
magazine, aprovizionate cu toată 
gama de produse industriale și ali
mentare. Accesul la diferite nive
luri se va face pe scări rulante, iar 
aprovizionarea — cu ajutorul 
lifturi speciale. La ultimul 
magazinul va avea o, mare 
serie.

adincime de 185 metri. După o con
sultare cu specialiști: din diferite 
domenii și cu ajutorul cetățenilor . 
comunei,, edilii locali au hotărit să 
creeze aici un complex de trata
ment cu funcționare permanentă, 
prevăzut cu toate dotările și ane
xele necesare.

BRAȘOV

/
nu-i tocmeala I

-/

unor 
etaj, 
bra-

Casa de cultură 
casă nouăin
cultură a municipiuluiCasa de

Arad are acum un nou sediu situat 
în plin centrul orașului. Tot aici 
își desfășoară activitatea cenaclurile 
literare „Lucian Blaga", „Toth Ar
pad" și „Nikolaus Schmidt", 
cercurile de cineamatori, de foto, 
dactilografie și altele. Casa de 
cultură dispune de săli de repetiții 
pentru formațiile artistice, săli de 
lectură și audiție muzicală, un 
club, sală pentru expuneri și spec
tacole

Se pare că această înțeleaptă 
vorbă din bătrîni a stat și la baza 
unei inițiative brașovene. Pornind 
de la necesitatea imperioasă a cu
noașterii legilor țării de către toți 
cetățenii, Consiliul popular al mu
nicipiului Brașov a inițiat, intre 
altele, constituirea, la sediul său, a 
unui colectiv de cadre juridice 
care, in fiecare săptămină, joia, dă 
explicații și lămuriri, in mod gra
tuit și operativ, tuturor celor care 
doresc să cunoască diferitele arti
cole ale ultimelor legi apărute sau 
să-și rezolve probleme personale in 
spiritul legii.

Comitetul județean Ilfov 
P.C.R. a organizat o interesantă 
dezbatere ideologică cu tema: „Co
ordonate actuale ale activității de 
creație". Au participat membri ai 
cercurile literare, îndrumători ai 
revistelor literare școlare, profesori 
de limbă și literatură română din 
județ. Au fost adoptate o serie de 
măsuri concrete menite să stimule
ze activitatea de creație in acest 
domeniu al muncii ideologice.

VASLUI

Țărani cooperatori 
la odihnă

MARAMUREȘ

Decada 
mecanizatorilor

In întreprinderile de mecanizare a 
agriculturii din Maramureș a avut 
loc „Decada mecanizatorilor" — 
manifestare politico-cultural-edu
cativă complexă, cu o largă sferă 
de cuprindere. In cadrul acesteia, 
mecanizatorii au fost antrenați la 
concursuri pe teme profesionale de 
circulație și de respectare a nor
melor de securitate a muncii, la 
expuneri și simpozioane axate pe 
probleme ale politicii interne și 
externe a partidului și statului, la 
întilniri cu activiști de partid. De
cada s-a încheiat cu finala con
cursurilor profesionale și cu un 
program, cultural-artistic prezentat 
în cinstea mecanizatorilor de către 
ansamblul artistic „Maramureșul".

Studioul 
publicului tinăr

si tratament
In cursul anului trecut au bene

ficiat de bilete de tratament și o- 
dihnă, in stațiuni balneo-climaleri- 
ce, numeroși țărani cooperatori din 
județul Vaslui. Pentru anul acesta 
sint repartizate de aproape trei ori 
mai multe bilete decît in 1971. In 
prezent, se află in stațiuni balneo
climaterice montane și la Manga
lia, țărani cooperatori din Olte
nești, Bozia, Avrămești, Hoceni, 
Zor ie ni, Ștefan cel Mare etc.
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■joiisoitiv i «ani 
vor deveni izolate, fiind mai drec- ' 
vente ■ în sudul și 'sud-vestul țării. '

l

Vînt slab, pînă la potrivit. Tempera-11.’’ 
turile maxime vor fi cuprinse între 
minus 7 și plus 3 grade. In Bucu
rești : Vreme friguroasă, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va fi 
variabil. Fulguială. Vint potrivit. 
Temperatura se menține coborîtă la 
început, apoi în creștere ușoară.

HARGHITA

Izvor de sănătate
Lingă baia din comuna Dănești 

s-a descoperit un nou izvor de apă 
minerală, cu o temperatură de 30 
de grade. Izvorul țișnește de la o

viața internațională

R. P. POLONA

Din inițiativa comitetului muni
cipal de cultură și educație socia
listă, a teatrului dramatic „G. Ba- 
covia" și a revistei „Ateneu", la 
Bacău a luat ființă „Studioul pu
blicului tinăr". El își propune să 
contribuie la educația estetică a ti
neretului, inițiindu-l în domeniul 
teatrului, muzicii, artelor plastice 
și poeziei. Prima acțiune întreprin
să a răspuns la întrebarea : „Ce în
seamnă să fii tinăr creator ?“ după 
care a urmat un recital de versuri 
intitulat „Un pămint numit Româ
nia" prezentat de actorii teatrului 
de stat din localitate.

Nu numai

COVASIMA ?

Oltul 
se limpezește

pentru copii
La Cluj a luat ființă o nouă uni

tate spitalicească „Pediatrie III" — 
pentru copiii de vîrste preșcolară 
și școlară. Tot aici se va organiza 
un centru pentru dispensarizarea 
tuturor copiilor diabetici din Cluj 
și județele învecinate. In același 
timp, „Pediatrie III", încadrată cu 
personal medical de înaltă califi
care, constituie și o bază de învă
țămînt universitar și post-univer- 
sitar, precum și un centru pentru 
instruirea viitoarelor asistente 
specialitate.

țXARGEȘj;.

de

La marginea orașului Sf. Gheor- 
ghe, pe malul. drept al Oltului, a 
intrat in funcțiune o modernă sta- 

. țîe de tratare a apei. Noua stație, 
în care se purifică apa provenită 

': 'din cele 12 puțuri de mare adin
cime amplasate pe marginea rîului, 
este înzestrată cu aparatură mo
dernă. Capacitatea sa, de 9 000 mc 
în 24 de ore, asigură cerințele de 
apă potabilă ale orașului Sf. 
Gheorghe, aflat în plină dezvoltare.

s-au 
două 

tu- 
lapte 
acest

Deliciul turiștilor
La Rucăr și Dîmbovicioara 

înființat și dau bune rezultate 
stine cooperatiste, care oferă 
riștilor preparate din carne și 
de oaie, specifice locului. In
an, pentru mai buna aprovizionare, 
atît a turiștilor, cit și a localnici
lor, se vor deschide astfel de uni
tăți și în alte sate din județ, prin
tre care Brăduleț și Hîrtiești.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Forțele patriotice au eliberat opt zecimi

In noaptea de luni spre marți a 
nins din nou la Sapporo. Către di
mineață, însă, ninsoarea a încetat, 
permițînd echipelor de degajare a 
zăpezii să intre în acțiune, vremea 
se menține frumoasă și însorită, fapt 
care a permis ca antrenamentele la 
diferite discipline sportive să 
continuate în excelente condiții.

Din nou, numeroși spectatori și-au 
îndreptat pașii către pîrtia de bob. 
Cu ocazia antrenamentelor de ieri, 
echipajul elvețian Wicky—Hubacher a 
realizat cel mai bun timp: l’14”17/100. 
Rezultate bune au mai obținut 
echipajele ' R.F. a Germaniei, Ita
liei. și României (Panțuru—Pascu) 
— ri4”67/100.

Pe pîrtia de coborîre de pe Mun
tele ‘Eniwa, pe trambulina de sări
turi de la Miyanomori și pe alte 
pirtii, slalomiștii, coborîtorii și sări
torii au efectuat antrenamente favo
rizate de o zăpadă excelentă. Schio
rii noștri, Dan Cristea și Virgil 
Brenci, au preferat pîrtia de coborîre, 
știut fiind că acasă nu au prea avut 
ocazia să facă antrenamente specifice

tie

acestei foarte dificile probe alpine. 
Antrenamentele biatloniștilor decurg, 
de asemenea, în condiții normale. 
Forma foarte bună a lui Gyorgy Vil- 
moș, Constantin Carabela și Nicolae 
Vestea (primul, excelent și la tir și 
la fond), dă speranțe că echipa noas
tră de ștafetă (ce va fi completată 
cu Ion Țeposu sau Victor Fontana) 
se poate clasa pe unul din locurile 
fruntașe. De pe trambulina mică, 
suedezul Rolf Norgren a reușit să 
sară 85,50 m, Reiner Schmidt (R.D. 
Germană) a obținut 85 m. Marele fa
vorit,. japonezul Yukio Kasaya a rea
lizat 81 m.

La antrenamentele programate nu 
a participat nici un sportiv austriac. 
Aceasta, ca semn de protest a dele
gației Austriei care contestă hotărî- 
rea comisiei executive a C.I.O. După 
cum se știe, comisia a adoptat o 
hotărîre. prin care schiorul Karl 
Schranz a fost descalificat, neputind 
deci lua, parte la Jocurile olimpice ; 
el este acuzat că a permis în ultimii 
ani folosirea numelui său și a fo
tografiei sale în scopuri publicitare.

FOTBAL. — La Sydney a început 
un turneu internațional de fotbal. în 
primul meci, cunoscuta formație 
braziliană Cruzeiro a dispus cu sco
rul de 3—0 (2—0) de echipa ceho
slovacă Slovan Bratislava, prin go
lurile înscrise de Tostao (2) și Mon
teiro.

TENIS. — Proba de simplu băr
bați din cadrul turneului internațio
nal de tenis de. la Cleveland (Ohio) 
a revenit cehoslovacului Vladimir 
Zednik, care l-a învins in finală, în 
cinci seturi (7—6, 6—7, 4—6, 6—2,
6—3), pe Haroom Rahim (Pakistan). 
In finala probei de dublu masculin : 
Gerard Battrick (Anglia), Onny Pa- 
run (Noua Zeelandă) — 
Zednik (Cehoslovacia), Ove 
(Suedia) 6—4, 5—7, 6—3.

Vladimir 
Bengston

de FondsHANDBAL. — La Chaux
(Elveția) s-a disputat intîlnirea in
ternațională de handbal dintre echi
pele masculine ale Elveției și Fran
ței. Handbaliștii francezi au repurtat 
victoria ou scorul de 16—12 (8—6).

FOTBAL

Primele antrenamente

Realizări ale economiei
naționale

9

1 — Corespondentul 
Dumitrașcu, transmite : 
a fost dat publicității 
Oficiului Central de 

privire la îndeplinirea

în 1971

ale lotului reprezentativ
• Duminică, la Pitești, meci cu F. C. Argeș

din teritoriul Cambodgiei

Schimbarea de ultim moment 
a itinerariului sud-american cu 
unul... sud-european (pe coasta 
Mării Egee — în Turcia și Gre
cia) a modificat, în parte, pro
gramul de pregătire al lotului 
nostru reprezentativ de fotbal 
pentru partida oficială cu echipa 
Ungariei. înaintea deplasării în 
Turcia, selecționabilii vor efec
tua . citeva antrenamente la 
București, sub conducerea antre
norului emerit Angelo Niculescu. 
Ieri după-amiază, după un con
trol medical absolut necesar, 
„cei 17“ au făcut un scurt an
trenament de mișcare. în aceas
tă săptămînă. fotbaliștii noștri 

• au de susținut un joc la două 
porți cu echipa de tineret-rezer-

ve a clubului Dinamo, iar dumi
nică un meci, la Pitești, cu 
F. C. Argeș. Plecarea în turneu 
este prevăzută pentru luni..

Componenții lotului național 
sint : Adamache (Steagul roșu) 
și Ștefan (Universitatea Cluj) 
— portari ; Crețu (U. Cluj), Lu- 
pescu (Rapid). Dinu, Deleanu 
(ambii de la Dinamo), Mocanu 
(Petrolul), Sătmăreanu II (Di
namo) — fundași : Dumitru (Ra
pid), Radu Nunweiller (Dinamo), 
Anca (U. Cluj) — mijlocași ; 
Lucescu (Dinamo). Dembrovschi 
(S. C. Bacău), Dobrin (F. C. Ar
geș), Dumitrache (Dinamo), Ior- 
dănescu (Steaua), Uifăleanu (U. 
Cluj) — înaintași

TENIS DE MASA. — Au luat sfîr- 
șit campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Cehoslovaciei, 
desfășurate la Bratislava. în finala 
probei de simplu masculin suedezul 
Kjell Johansson l-a învins cu 3—2 
(21—15, 21—16, 19—21, 21—25, 21—17) 
pe maghiarul Istvan Jonyer. La
minin, primul loc a fost ocupat de 
Judith Magosz (Ungaria) : în finală, 
3-1 (21—10, 15—21, 21—11, 21—16) cu 
colega sa de echipă, Beatrix Kishazi. 
în sferturile de finală ale probei fe
minine de dublu, Kishazi (Ungaria) 
și Karlikova (Cehoslovacia) au în
vins cu 3—0 pe Eleonora Vlaicov, 
Carmen Crișan (România).

în turul trei al probei de simplu 
feminin, Henriksen (R. F. a Germa
niei) a cîștigat cu 3—0 în fața Eleo- 
norei Vlaicov. De remarcat că deți
nătorul titlului mondial in proba de 
simplu masculin, suedezul Bengtsson, 
a pierdut cu 3—2 în optimile de fi
nală în fața maghiarului Boerszei.

ATLETISM. — în cadrul con
cursului internațional atletic de sală, 
desfășurat în „Palatul sporturilor" 
din Madrid, spaniolul Manuel Ga- 
yosa a stabilit cea mai bună perfor
manță europeană pe teren acoperit 
în proba de 500 m : l’03”7/10. Sprin
tera franceză Colette Besson, cam
pioană olimpică la Ciudad de Me
xico, a cîștigat curea de 400 m în 
54”7/10.

VARȘOVIA 
Agerpres, I. : 
La Varșovia 
comunicatul 
Statistică cu 
planului economic și la dezvoltarea 
economiei naționale poloneze în anul 
1971. Venitul național a orescut cu 
circa 7,5 la sută, în timp ce în in
dustrie toate ramurile au depășit sar
cinile de producție, producția globa
lă înregistrînd o creștere cu 8 la 
sută. Cea mai mare oreștere s-a în
registrat în siderurgia metalelor ne
feroase, industria construcțiilor de 
mașini electrice, confecții, chimie și 
energetică. Cu circa 7 la sută a spo
rit producția bunurilor de consum, 
în industria minieră a fost realizată 
o depășire cu 1,3 milioane tone a 
prevederilor planului la extracția de 
cărbune, fiind realizată o îmbunătă
țire considerabilă a aprovizionării 
populației cu combustibil și depă- 
șindu-se, totodată, sarcinile la export. 
Pe fondul general al îndeplinirii sar
cinilor globale de producție nu a 
fost realizat, planul la producția de 
autoturisme, mașini-unelte pentru

prelucrarea metalelor,' fiind 
în schimb un progres în pro- 

frigidere, magnetofoane.

metale, 
realizat 
ducția de 
biciclete etc.

Valoarea producției agricole a fost 
mai mare cu 3,7 la sută, în timp ce 
la producția animalieră s-a înregis
trat un spor de 6,5 la sută. Au cres
cut livrările de lapte, scăzînd însă 
cele de cartofi. Valoarea investițiilor 
s-a cifrat Ia 216 miliarde zloți, fiind 
date în exploatare noi și importante 
obiective industriale și sociale. Sec
torul construcțiilor de locuințe și-a 
depășit cu aproape 4 la sută planul. 
Schimburile comerciale au crescut cu 
10,6 la sută, importul inregistrind un 
excedent asupra exportului, cu toate 
că sarcinile la export au fost depă
șite cu peste 5 la sută.

Comunicatul precizează că venitu
rile populației au crescut cu circa 10 
la sută. Cheltuielile din bugetul sta
tului pentru știință au fost de două 
ori mai mari. Importante creșteri au 
fost realizate și în sectoarele educa
ției, culturii și sănătății. Populația 
Poloniei la sfîrșitul anului 1971 
fost de 32 854 000 locuitori.

a

Declarația P. C. din Irlanda
ÎN LEGĂTURĂ CU INCIDENTELE 

DIN LONDONDERRY

DUBLIN 1 (Agerpres). — Partidul 
Comunist din Irlanda a dat publici
tății o declarație în care arată că au
toritățile de la Londra și Belfast 
„poartă întreaga răspundere pentru 
uciderea a 13 locuitori ai orașului 
Londonderry", care au căzut sub 
gloanțele trupelor engleze ce repri
mau o demonstrație pașnică în spri
jinul drepturilor civile ale populației 
catolice din Ulster. Moartea acestora, 
arată declarația, este o consecință di
rectă a politicii de impunere a uhei 
„soluții militare" problemelor Irlandei 
de nord și care duce la escaladarea 
terorii și violenței.

Declarația cere să fie retrase neîn- 
tîrziat trupele engleze din regiunile 
Irlandei de nord și să se anuleze le
gislația excepțională. Problemele Ir
landei de nord, subliniază declarația, 
trebuie să fie rezolvate în interesul 
oamenilor muncii, prin satisfacerea 
cererilor lor legitime, asigurîndu-se 
drepturi cetățenești și democratice 
egale.

Partidul Comunist din Irlanda chea
mă pe muncitorii irlandezi și englezi 
să organizeze o campanie hotărîtă de 
protest împotriva politicii de repre
siune din Irlanda de nord.

„LE MONDE" publică un interviu cu Yeng Sary, unul din liderii 
forțelor patriotice de eliberare din Cambodgia, care relatează pe larg 
despre succesele forțelor patriotice cambodgiene în lupta împotriva 
regimului marionetă de la Pnom Penh și a sprijinitorilor săi ameri
cani, despre activitatea Frontului Național Unit din Cambodgia în 
zonele eliberate.

„In vasta zonă eliberată — care 
ocupă ciroa opt zecimi din teritoriu, 
grupînd peste cinci milioane de lo
cuitori — Frontul Național Unit pune 
bazele unei vieți noi. Programul său 
se sprijină pe. principiul după care 
,,poporul este sursa puterii". La toa
te eșaloanele administrative, pornind 
de ta cătune, sate, districte și pînă 
la provincii, funcționează comitete 
ale frontului, care reprezintă em
brioni ai aparatului de stat. Fiecare 
comitet are atribuții de ordin politic, 
militar, economic, cultural, social 
etc. Membrii comitetului sint aleși 
în mod democratic și ei reprezintă 
toate păturile populației. Cadrele 
frontului merg la sate pentru a trăi 
împreună cu poporul ; acolo ele își 
desfășoară munca de educație poli
tică, culturală și militară. Ele parti
cipă direct 1a producție și trăiesc 
foarte sobru. Masele populare au or
ganizații proprii de femei, de tineri, 
de țărani, de muncitori etc. Toate a- 
cește organizații s-au afiliat Frontu
lui Național Unit al Cambodgiei și 
reprezintă verigi de legătură între 
comitete și toate păturile populației".

Referindu-se la tentativele regimu
lui Lon Noi de a ieși din situația 
critică în care se află, Yeng Sary 
relatează :

„Clica de la Pnom Penh a încercat 
mereu să sporească efectivele trupe
lor sale prin mobilizări forțate în 
rindul populației. Imediat după lovi
tura de stat de la 18 martie 1970, pusă 
la cale din ordinul C.I.A., ea a în
cercat să abată mînia populară in 
altă direcție și a dispus masacrarea 
mai multor mii de rezidenți vietna
mezi. Poporul nostru a dejucat însă 
această manevră criminală și s-a răs
culat. Regimul fascist nu a putut fi 

. salvat decît prin agresiunea din 30 a- 
prilie 1970 a trupelor americane și a 
marionetelor saigoneze. Infrîngerile 
provooate de poporul nostru, precum 
și presiunea tuturor popoarelor iubi
toare de pace și de dreptate din lume, 
au obligat Statele Unite să-și 
tragă trupele 1a 30 iunie 1970. 
S.U.A. mențin in continuare
Cambodgia mai multe zeci de mii de 
soldați saigonezi și furnizează im
portante ajutoare financiare, econo
mice și militare clicii de trădători 
de la Pnom Penh. Aceste sume sint 
folosite pentru organizarea așa-zise- 
lor operațiuni de „pacificare", care 
constau în a incendia totul, în a dis
truge totul pentru a obliga populația 
să se adune în „cătunele strategice" 
și să forțeze tineretul să servească 
în armate marionetă. Obiectivul evi
dent al Administrației americane este

re-
Dar 

în

„khmerlzarea" războiului, după mo
delul „vietnamizării".

Clica de la Pnom Penh afirmă că 
dispune de o armată de 200 000 oa
meni. In realitate, forța sa operațio
nală este departe de a atinge această 
cifră. Mai multe mii de militari 
au dezertat din armata marioneta 
trecînd de partea Frontului Național 
Unit. Combativitatea și moralul tru
pelor marionetă sînt foarte scăzute1. 
Administrația americană a trebuit să 
trimită în sprijinul regimului de la 
Pnom Penh în toamna anului trecut 
circa 50 000 de soldați saigonezi pen
tru a cotropi din nou estul și sud- 
estul Cambodgiei".

In continuare. Yeng Sary a relevat 
trăsăturile caracteristice ale mișcării 
de eliberare din Cambodgia : „Lupta 
noastră se sprijină cu fermitate pe 
masele muncitoare. Războiul re
voluționar, in condițiile noastre, 
s-a născut la țară. De la sate 
a pornit lupta armată împotriva co
lonialismului francez. După Confe
rința de la Geneva din 1954, lupta 
s-a extins la orașe. Apoi, în perioada 
1963—1967 am fost obligați să mutăm 
principalele acțiuni în afara centre
lor urbane. Războiul nostru de elibe
rare se dezvoltă azi pe întreg terito
riul țării. O altă caracteristică este 
roiul clerului budist. în revoluția 
noastră actuală, clerul deține un rol 
activ în mobilizarea împotriva inami
cului. O a treia caracteristică este 
participarea marii majorități a inte
lectualilor la războiul nostru.

în sfîrșit, trăsătura specifică do
minantă a războiului nostru este uni
tatea rindurilor frontului național, a 
tuturor forțelor patriotice ale țării. 
Niciodată un front național unit nu a 
adunat forțe atît de largi, începînd 
de la un fost rege, șef de stat legi
tim al țării, însuflețit de un mare 
patriotism și de o hotărîre fermă de 
a învinge, pînă la țăranul cel mai 
dezmoștenit, la burghezia națională, 
mica burghezie, muncitorii, intelec
tualii, bonzii etc. Frontul Național 
Unit grupează în jurul său toate cla
sele și păturile sociale, toate organi
zațiile profesionale sau religioase, 
toate personalitățile patriotice. El nu 
exclude din rîndurile lui decît pe tră
dătorii Lon Noi, Sirik Matak și clica 
lor aflată în serviciul imperialismu
lui. Acest front și guvernul său re
prezintă legalitatea, legitimitatea și 
continuitatea statului. Guvernul re
gal de uniune națională este unicul 
guvern legal și legitim al Cambod
giei, el este emanația uniunii largi 
și solide a tuturor claselor și pături
lor sociale".



PUTERNIC ECOU, LARGĂ APROBARE
A DOCUMENTELOR CONSFĂTUIRII
Comitetului Politic Consultativ @1 statelor 

participante la Tratatul de la Varșovia
Ședința comună a Biroului Mitic 

al C. C. al P. C. Bulgar 
și a Consiliului de Miniștri

SOFIA 1. — Corespondentul Ager
pres, C. Amariței, transmite : La 
Sofia a avut loc ședința comună a 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Bul
gar și a Consiliului de Miniștri, în 
cadrul căreia Stanko Todorov, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, a pre
zentat informarea în legătură cu lu
crările consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, care a 
avut loc, în zilele de 25 și 26 ianua
rie, la Praga. In comunicatul de pre
să se subliniază că Biroul Politic al 
C.C. al P.C.B. și Consiliul de Miniștri 
au aprobat activitatea delegației bul
gare, în frunte cu tovarășul Todor 
Jivkov, care' a participat la lucrările 
consfătuirii. „Declarația pentru pa-

Ședința Consiliului de Miniștri 
al R. P.

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — In 
cadrul unei ședințe a Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare, anunță agen
ția M.T.I., președintele guvernului, 
Jeno Fock, a prezentat o informare 
asupra consfătuirii de la Praga a Co-

Hotărirea Biroului Politic al C. C. 
al P.S.U.G. și a Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germane

BERLIN 1. Corespondentul Ager
pres, Șt. Deju, trârismite : Biroul 
Politic al C.C. al P.S.U.G. și Consi
liul de Miniștri al R. D. Germane 
au aprobat marți raportul lui Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., privind consfătuirea de la 
Praga a Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia și activitatea 
delegației de partid și guvernamen
tale a R.D.G. la această consfătuire.

In hotărirea adoptată de Biroul 

Ședința 
al

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — Marți, 
a avut loc o ședință a Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., consacrată 
pregătirii celei de-a treia plenare a 
Comitetului Central al partidului, 
convocată pentru 9 februarie. Pe or
dinea de zi a plenarei, informează 
agenția P.A.P., figurează probleme 
privind sarcinile organelor și orga
nizațiilor de partid în campania pen
tru alegerile de deputați în Seim, al
cătuirea programului de perspectivă

Biroului Politic
C. C. al

Pregătirea unei conferințe 
europene parlamentare

GENEVA 1 (Agerpres). — în zi
lele de 29 și 30 ianuarie a.c. s-a în
trunit, la sediul Uniunii Interparla
mentare, de la Geneva, un comitet de 
pregătire in vederea convocării con
ferinței parlamentare de cooperare 
și securitate în Europa, organizată 
sub egida Uniunii Interparlamentare. 
La lucrările comitetului au partici
pat parlamentari din Belgia, Bulga
ria, Danemarca, Elveția, Finlanda. 
Italia, Iugoslavia, Marea Britanie, 
Polonia, România, Statele Unite și 
Uniunea Sovietică. Din țara noastră 
a,participat prof. dr. Mihai Levente, 
deputat in Marea Adunare Naționa
lă, președintele grupului interparla
mentar român.

„PRAW DESPRE RELAȚIILE SOVIETO—VESI-6ERMANE
MOSCOVA 1 (Agerpres). — Intr-un 

articol intitulat „Interes reciproc", 
ziarul ,,Pravda" reproduce o serie de 
declarații ale unor personalități vest- 
germane privind relațiile dintre 
U.R.S.S. și R.F.G. „Guvernul federal, 
bizuindu-se pe rezultatele întrevede
rii mele cu L. I. Brejnev și ale trata
tivelor purtate de Walter Scheel la 
Moscova, a declarat cancelarul Willy 
Brandt, examinează modalitățile in 
care reprezentanții de răspundere ai 
guvernului și economiei pot folosi po
sibilitățile pe care ambele părți le în
trevăd, în primul rînd în sfera co
merțului, cooperării și schimburilor 
tehnico-științifice. Presupun că, în 
cursul anului 1972, se va putea obține 
un nou progres, care ar corespunde 
intereselor ambelor țări".

Citind o declarație făcută de Georg 
Leber, ministrul transporturilor al 
R.F.G.. ziarul scrie : „Acordul privind 
comunicațiile aeriene dintre R.F.G. 
și U.R.S.S. reprezintă o măsură prac
tică in dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări. El va contribui, fără 
îndoială, la continua lărgire a legă
turilor reciproc avantajoase. Din 
punct de vedere politic, acesta repre
zintă încă o expresie a bunăvoinței 

cea, securitatea și colaborarea în Eu
ropa, adoptată la Praga, se spune in 
comunicatul de presă, constituie un 
nou aport constructiv Ia eforturile 
popoarelor europene pentru destin
dere pe continentul nostru, pentru 
convocarea conferinței general-curo- 
pene in vederea construirii sistemului 
de securitate colectivă și colaborare 
în Europa, pentru transformarea ei 
intr-un continent al păcii. Principiile 
fundamentale ale securității europe
ne privind relațiile dintre statele Eu
ropei și dezvoltarea viitoare a co
laborării reciproc avantajoase între 
ele, cuprinse în declarație, vor oferi 
largi posibilități pentru activitatea 
creatoare de pregătire și desfășurare 
cu succes a conferinței".

Ungare
mitetului Politic Consultativ al state
lor participante la Tratatul de la Var
șovia și în legătură cu activitatea de
legației ungare. Consiliul de Miniștri 
a. luat cunoștință și a aprobat docu
mentul prezentat de Jeno Fock.

Politic al C.C. al P.S.U.G. și de Con- i 
siliul de Miniștri se relevă că De
clarația de la Praga dă noi și pu
ternice impulsuri pregătirii și con
vocării unei conferințe de securitate 
europeană. Biroul Politic al C.C. al 
P.S.U.G. și Consiliul de Miniștri sub
liniază că următorul pas important 
pe calea spre conferința de securi
tate europeană trebuie să-l constituie 
începerea, cit mai curînd posibil, a 
consultărilor multilaterale de la Hel
sinki.

P. M. U. P.
al construcției de locuințe, precum și 
o informare cu privire la consfătui
rea de la Praga a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Aceeași agenție a relatat, de ase
menea, că într-0 ședință anterioară 
Biroul Politic al C.C. al P.M.U.P. a 
audiat o informare a delegației po
loneze asupra lucrărilor Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

Comitetul a examinat un ansamblu 
de probleme legate de convocarea 
conferinței europene a parlamentari
lor. Ca rezultat al dezbaterilor, co
mitetul a recomandat convocarea, la 
Helsinki, in perioada 10—15 noiem
brie 1972, a unei conferințe parla
mentare asupra cooperării și securi
tății în Europa.

Recomandările comitetului pregă
titor vor fi examinate de Consiliul 
Uniunii Interparlamentare, format 
din reprezentanții parlamentelor din 
70 de țări, care se va reuni în zilele 
de 8 și 9 aprilie 1972, la Yaounde, în 
Camerun.

ambelor părți față de dezvoltarea re
lațiilor în direcția prevăzută de trata
tul soviete—vest-german din 12 'au
gust 1970 și comunicatul privind în
trevederea dintre L. I. Brejnev și W. 
Brandt, din septembrie anul trecut.

Referindu-se la repetatele decla
rații ale cancelarului Willy Brandt că 
R.F.G. va trebui să ajungă din urmă 
alte țări vest-europene în ce privește 
nivelul relațiilor cu Uniunea Sovie
tică, „Pravda" scrie : „După cum se 
știe, există deja acorduri privind co
laborarea , tehnico-științifică între 
organizațiile respective sovietice . și 
mari firme franceze sau italiene. In 
ce privește R.F.G., este vorba, deo
camdată, de primii pași ai unei co-' 
laborări concrete similare. Recent, or
ganizațiile sovietice au încheiat acor
duri cu patru firme vest-ge-mane : 
„Haenkel", ..Hoechst", „B.A.S.F." și 
„Siemens". Von Amerongen, președin
tele Camerei vest-germane de comerț 
și industrie, șeful Comitetului de re
lații economice cu Estul, consideră că 
trebuie sporit schimbul între U.R.S.S. 
și R.F.G. și că acordurile privind co
laborarea tehnico-științifică, încheiate 
cu cele patru firme, reprezintă numai 
un început.

Declarația 

guvernului 
R. P. Mongole

ULAN BATOR 1 (Agerpres). — 
Guvernul Republicii Populare Mon
gole a dat publicității o declarație în 
care, in numele poporului mongol, 
salută rezultatele consfătuirii de la 
Praga a Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, sprijină in în
tregime propunerile concrete pre
zentate de participanții la consfă-. 
tuire, propuneri care pot și . trebuie 
să servească drept bază concretă 
pentru asigurarea securității po
poarelor din Europa și din întreaga 
lume.

Guvernul R. P. Mongole, se spune 
în declarație, își exprimă convinge
rea că transpunerea în fapt a idei
lor nobile și a principiilor înalte 
proclamate în documentele consfă
tuirii de la Praga a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia co
respunde intereselor de durată ale 
popoarelor tuturor țărilor și va con
tribui la rezolvarea pozitivă a pro
blemelor urgente ale contemporanei
tății. în interesele păcii și secu
rității internaționale.

„Un punct de 

pornire pozitiv" 
— apreciază

guvernul R. £ G. 6
BONN 1 (Agerpres). — Referin

du-se la Declarația de la Praga a 
consfătuirii Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, Conrad Ah
lers, purtătorul de cuvînt al guver
nului R.F.G., a arătat, în cadrul unei 
conferințe de presă, că guvernul fe
deral apreciază această declarație 
drept un punct de pornire pozitiv 
pentru dezvoltarea ulterioară a rela
țiilor dintre Est și Vest. Guvernul 
R.F.G., a spus Ahlers, speră că do
rința spre înlăturarea barierelor ar
tificiale și dezvoltarea relațiilor eco
nomice, comerciale, tehnice, cultu
rale și in domeniul turismului — ex
primată în declarație — își va găsi 
expresia și în cursul tratativelor din
tre Egon Bahr, secretar de stat la 
Cancelaria federală a R.F.G., și Mi
chael Kohl, secretar de stat Ia Con
siliul de Miniștri al R.D.G. Aceste 
tratative sint dc cea mai mare im
portanță, nu numai pentru relațiile 
dintre cele două state germane, dar 
și pentru pregătirea și succesul 'unei 
conferințe europene în problemele 
securității și colaborării, a subliniat 
Conrad Ahlers.

„Acum trebuie 
să se treacă 
neintîrziat la 

acțiuni concrete" 
— declarația prof.

Giorgio La Pira

ROMA 1 (Agerpres). — Documen
tele adoptate de consfătuirea de la 
Praga a Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia au o uriașă importanță 
atit în planul pregătirii concrete * 
conferinței general-europene pentru 
securitate și colaborare, cit și pentru 
reducerea încordării internaționale în 
general — a declarat prof. Giorgio 
La Pira, președintele Federației mon
diale a orașelor înfrățite. Propunerile 
țărilor participante la Tratatul de la 
Varșovia, a continuat el, corespund 
intereselor tuturor popoarelor și 
contribuie la normalizarea, situației 
de pe continentul nostru. Condițiile 
pentru convocarea conferinței gene
ral-europene s-au maturizat deplin 
și ea poate să aibă loc în anul 1972. 
Acum, conducătorii tuturor statelor 
tiebuie să ia neintîrziat măsuri con
crete pentru organizarea și ținerea a- 
cestei conferințe. Reprezentanții tu
turor țărilor europene, fără excepție, 
trebuie să se așeze la masa tratati
velor și să discute probleme care au 
importanță vitală atit pentru Europa 
cit și psnt.ru întreaga lume, a declarat 
Giorgio La Pira.

Normalizarea situației pe continen
tul nostru, a continuat el. poate și 
trebuie să constituie un impuls pentru 
rezolvarea unor importante probleme 
politice și economice internaționale 
intre care dezarmarea nucleară, iar 
apoi dezarmarea generală și totală.

Adunare festivă la Kiev
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 

TRATATULUI DE PRIETENIE 
ROMANO SOVIETIC

KIEV 1 (Agerpres). — Marți, la Uzi
na de construcții și reparații navale 
din Kiev a avut loc o adunare festivă 
consacrată celei de-a 24-a aniversări 
a semnării Tratatului de prietenie, co
laborare și' asistență mutuală între 
România și U.R.S.S., la 4 februarie 
1948. La adunare au participat mem
bri ai conducerii Asociației din Ucrai
na de prietenie și relații culturale cu 
străinătatea, ai conducerii . filialei 
ucrainenii" a Asociației de prietenie 
sovieto-română, conducerea uzinei, 
muncitori, ingineri, tehnicieni. Au fost 
prezenți, de asemenea, Alexandru Un
gur, consulul general al României la 
Kiev, și membri ai oonsulatului.

Despre cea de-a 24-a aniversare a 
tratatului au vorbit V. D. Matiash, di
rectorul general al uzinei, membru în 
conducerea Asociației de prietenie, și 
Alexandru Ungur.

EXTINDEREA COLABORĂRII ECONOMICE 
INTRE ROMÂNIA Șl AUSTRIA

VIENA 1. — Corespondentul Ager
pres, P. Stăncescu, transmite : Ioan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, președintele părții ro
mâne in Comisia mixtă guvernamenta
lă de colaborare economică între Ro
mânia și Austria, aflat în vizită la Vie- 
na, s-a intîlnit marți cu Josef Stariba- 
cher, ministrul comerțului, industriei 
și meșteșugurilor al Austriei, pre
ședintele părții austriece <in Comisia 
mixtă guvernamentală. La întreve
dere, care s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, au participat Pretor

ADDIS ABEBA

PROIECT DE REZOLUȚIE PRIVIND 
ANULAREA ACORDULUI ANGLO-RHODESIAN

ADDIS ABEBA 1 (Agerpres). — 
Cele zece state africane participante 
la sesiunea extraordinară de la Addis 
Abeba a Consiliului de Securitate au 
căzut de acord asupra textului unui 
proiect de rezoluție, prezentat de 
Tanzania, in care se cere anularea 
de către Marea Britanie a acordului 
încheiat cu regimul rasist al lui Ian 
Stiiițh și retragerea tuturor forțelor 
sud-africane din Rhodesia. Proiectul 
r.ețifirmă că „principala responsabili
tate a Marii Britanii este de a asigura 
exercitarea de către poporul Zim
babwe a dreptului său la autodetermi
nare și independență" și cere statelor 
membre ale O.N.U. să aplice cu stric
tețe sancțiunile adoptate împotriva 
Rhodesiei.

Proiectul de rezoluție urmează șă

NAIROBI Sesiunea Comitetului O. N. U.

Resursele naturale în folosul 
propriei țări

NAIROBI 1 (Agerpres). — In pre
zența secretarului general al Organi
zației Națiunilor Unite, Kurt Wald
heim, la Nairobi s-âu deschis lucră
rile celei de-a doua sesiuni a Comi
tetului O.N.U. pentru resurse natu- 
'rale,, Participă reprezentanți din par
tea a 51 de țări și 16 organizații inter
naționale. Din România, participă o 
delegație condusă de Eugen Davides- 
cu, director in Ministerul Minelor, 
Petrolului și Geologiei.

Sesiunea, care va dura două săptă- 
mîni, este consacrată examinării unui 
cerc larg de probleme privind pros
pectarea și folosirea resurselor na
turale ale țărilor în curs de dezvoltare 
în interesul propriei propășiri. Va fi 
studiată, de asemenea, posibilitatea 
instituirii unui fond menit să favo
rizeze exploatarea resurselor natu
rale ale acestor țări.

Luind cuvintul în fața participan- 
ților, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a subliniat că valoa
rea bogățiilor minerale descoperite 
în Africa cu ajutorul acordat de Pro
gramul Națiunilor Unite pentru Dez
voltare (P.N.U.D.), se ridică la 25 mi
liarde dolari.

în cursul unei conferințe de presă 
ținută luni la Nairobi, secretarul

agențiile de presă transmit:
Todor Jivkov, Prim-secretar 

al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, a 
sosit marți la Damasc într-o vizită o- 
ficiaîă, la invitația președintelui Re
publicii Arabe Siriene, secretar gene
ral al Partidului Socialist Arab Baas 
din Siria, Hafez el-Assad — informea
ză agenția B.T.A.

Tratativele S.A.L.T. - ° 
nouă întrevedere intre conducătorii 
delegațiilor U.R.S.S. și S.U.A. la tra
tativele sovieto-americane pentru li
mitarea Înarmărilor strategice a avut 
loc marți, la sediul ambasadei so
vietice din Viena. Următoarea întil- 
nire a șefilor celor două delegații 
este programată pentru vineri, 4 fe
bruarie, la sediul ambasadei ameri
cane din capitala Austriei.

Președintele Partidului 
Socialist din Japonia, fomomi 
Narita, a cerut guvernului să renun
țe la așa-numitul acord încheiat cu

INTILNIREA DE LUCRU A PREȘEDINȚILOR 
COMISIEI MIXTE GUVERNAMENTALE 

DE COLABORARE ROMĂNO-CEHOSLOVACĂ
PRAGA 1. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Prisăcaru, transmite : 
Marți dimineața, a început. la Praga 
intîlnirea de lucru a președinților 
celor două părți ale Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică între 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Cehoslovacă.

Delegația română este condusă de 
Ion Pățan, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele părții 
române în Comisia mixtă, iar dele
gația cehoslovacă de Jan Gregor, 
vicepreședinte al guvernului R.S. 
Cehoslovace, președintele părții ceho
slovace în comisie. La lucrări parti
cipă ambasadorul României la Praga,

Popa, adjunct al ministrului comer
țului exterior, vicepreședinte al Ca
merei de Comerț a Republicii Socia
liste Romania, și ambasadorul Româ
niei la Viena, Dumitru Aninoiu,

După întrevedere, a avut loc pri
ma reuniune de lucru a Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
economică intre România și Austria. 
Au fost analizate posibilitățile de 
dezvoltare a schimburilor comerciale 
intre cele două țări, precum și a 
cooperării economice, industriale și 
tehnice intre întreprinderile româ
nești și austriece.

fie prezentat Consiliului de Securi
tate miercuri.

După cum s-a anunțat, la lucrări au 
fost invitați luni și reprezentanții u- 
nor mișcări de eliberare națională din 
Africa. Printre cei care au luat cu
vintul s-au numărat Amilcar Cabrai, 
secretarul general al Partidului Afri
can al Independenței din Guineea- 
Bissau șl Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.), Marcelino Dos Santos, 
vicepreședinte al Frontului de Elibe
rare din Mozambic (F.R.E.L.I.M.O.), și 
Pascal Luvalo, reprezentat al Mișcă
rii Populare pentru Eliberarea Ango- 
lei (M.P.L.A.). Vorbitorii au cerut 
Consiliului de Securitate să adopte 
măsuri concrete in direcția acordării 
unui sprijin mai substanțial mi'cărilor 
de eliberare națională din Africa.

general al. O.N.U., Kurt Waldheim, 
a declarat că este favorabil organi
zării unor sesiuni ale Consiliului de 
Securitate în diverse regiuni ale lu
mii unde există problemele care tre
buie dezbătute in acest organism al 
O.N.U. ' 1

Declarația M.A.E.
al R. P. Ungare

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — Mi
nisterul Afacerilor Externe al R.P. 
Ungare a dat publicității luni o de
clarație in care apreciază drept re
gretabilă hotărirea Pakistanului de 
a rupe relațiile diplomatice cu Un
garia în urma recunoașterii Repu
blicii Bangladesh ca stat indepen
dent și suveran de către Ungaria. 
Relevind că în ultimii ani intre R.P. 
Ungară și Pakistan s-au stabilit re
lații bune, reciproc avantajoase, de
clarația exprimă speranța că con
ducătorii Pakistanului își vor re
vizui punctul de vedere.

ciankaișiștii, să restabilească relațiile 
diplomatice cu R. P, Chineză și. să 
încheie tratate de neagresiune și prie
tenie reciprocă cu China, U.R.S.S. și
R. P.D. Coreeană. El a prezentat în 
Dietă rezultatele unui sondaj din 
care reiese că opinia publică japoneză 
se pronunță pentru o politică de pace 
și neutralitate, pentru abrogarea tra
tatului de securitate japono-american.

Manifestație în sprijinul 
Sngelei Davis.Tn fața tribuna- 
lului din San Jose (California), unde 
au inoeput audierile preliminare in 
legătură cu procesul militantei pen
tru drepturile civile ale negrilor din
S. U.A. Angela Davis, a avut loc luni 
o manifestație de protest împotriva 
acestei înscenări judiciare.

Mujibur Rahman,
ministru al Republicii Bangladesh, 
a ordonat trupelor să înconjoare en
clavele nebengaleze, la 31 ianuarie, 
pentru a pune capăt ciocnirilor din
tre minoritatea musulmană din 
Bihar și populația bengaieză,. ce au

Teodor Haș, și membrii celor două 
delegații.

Cei doi președinți analizează în 
cadrul întîlnirii de lucru activitatea 
de colaborare și cooperare econo
mică și tehnico-științifică dintre cele 
două țări, în scopul dezvoltării în 
continuare a relațiilor economice și 
tehnico-științifice dintre România și 
Cehoslovacia. ★

In cursul după-amiezii, tovarășul 
Ion Pățan a vizitat uzinele Skoda 
din Plzen. El a fost însoțit de Mi
roslav Simonovsky, adjunct al mi-, 
nistrului siderurgiei și construcțiilor 
de mașini, precum și de ambasado
rul României la Praga, Teodor Haș.

Un jalon important in dezvoltarea 
Iugoslaviei socialiste

CORESPONDENȚA DIN BELGRAD

Cea de-a doua Conferință a U.C.I., 
ale cărei lucrări s-au încheiat zilele 
trecute, s-a înscris, incontestabil, ca 
un eveniment politic de cea mai mare 
însemnătate în viața partidului și a 
popoarelor Iugoslaviei socialiste.

Prin problematica ei de excepțio
nală însemnătate, prin întreaga des
fășurare a lucrărilor — în cursul că
rora au luat cuvintul nu mai puțin de 
92 delegați — prin rezultatele ei rod
nice conferința comuniștilor iugoslavi, 
care a polarizat atenția întregii țări, 
s-a afirmat ca un jalon esențial în 
evoluția vieții politice și sociale a 
Iugoslaviei, în înaintarea mai depar
te. cu succes, a popoarelor ei pe ca
lea socialismului.

Cea de-a doua Conferință Naționa
lă a U.C.I. — apreciază cercurile cele 
mai. largi ale opiniei publice iugosla
ve — reprezintă o cotitură decisivă 
în întreaga activitate a Uniunii Co
muniștilor, in stilul de muncă, în spo
rirea fermității și eficacității sale po- 
iitico-ideologice.

în acest context, a fost reafirmată 
poziția centrală a clasei muncitoare, 
în viața economică și social-politică 
a țării, menirea ei de a constitui o 
prezență activă in întreaga viață so
cială, deoarece ea constituie te
melia societății socialiste itigo'slave. 
cerința ca ea să fie reprezentată in 
majoritate în Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia. „Dacă Uniunea Comu
niștilor este avangarda clasei munci
toare, atunci muncitorii trebuie să fie 
în această avangardă". Aceste cu
vinte, rostite de președintele I. B. 
Tito. la încheierea lucrărilor confe
rinței, au fost redate cu caracter de 
„motto" pe lățimea întregii prime 
pagini a ziarului „BORBA". Aceste 
cuvinte, ca și, in general, opțiuni
le principiale și practice- ale 
conferinței, se bucură de sprijinul - 
ferm al comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din Iugoslavia, hotă
rirea de a nu precupeți nici un e- 
fort pentru traducerea lor în viață 
găsindu-și o semnificativă expresie in 
numeroase ecouri și comentarii de 
presă, ca și în luările de poziție ale 
oamenilor muncii din cele mai di
verse sectoare de activitate. Reflec- 
tind acest sprijin puternic, ziarul 
„BORBA" a publicat un articol in
titulat sugestiv : „De la program la 
acțiune !“. In legătură cu dezbateri
le care au avut Ioc în ultima peri
oadă în partid, ziarul a subliniat că 
acestea constituie numai un început 
„ăl preocupărilor imediate sau de 
lungă durată pentru transformarea 
societății și economiei noastre".

Un alt cotidian important, „OSLO- 
BOJDENIE", releva însemnătatea pe 
care o are conferința în ce privește 
„orientarea cu adevărat decisivă de 
a transpune în viață politica adop
tată". „Consolidarea nucleului mun
citoresc, numărul sporit de mun
citori în rîndurile comuniștilor în
tăresc influența clasei munci
toare" — scrie, la rîndul său, ziarul 
iugoslav „DNEVNIK", intr-un articol 
consacrat semnificației conferinței, in 
care se subliniază însemnătatea îm
bunătățirii . structurii sociale și de 
clasă a U.C.I.

Referindu-se la principalul docu
ment adoptat lă conferință, săptămî- 
nalul „KOMUNIST" — organ al 
U.C.I. — arată : „Programul , de 
acțiune oferă o platformă densă 
și în același timp amplă nu 
numai pentru orientarea generală, ci 
și pentru activitatea directă, practică.

B » O o

durat peste două zile, informează a- 
genția United Press International.

Luind cuvintul la un miting la care 
au participat 25 000 persoane, Muji
bur Rahman a spus că musulmanii 
din Biliar, aflați in enclavele Mirpur 
și Mohammedpur, la nord-vest de 
Dacca, precum și la Saidpur, la circa 

.240 km de capitală, trebuie să depună 
armele.

Grevă generală a presei 
franceze. Nici un ziar nu 3 apa* 
rut marți la Paris, ca urmare a gre
vei generale de 24 de ore. declanșată 
ța.chemarea Uniunii naționale a sin
dicatelor ziariștilor francezi. în pro
vincie, din cele peste 200 de coti
diene nu au apărut decît 10. Lucră
torii agențiilor de presă, radioului 
și televiziunii s-au alăturat celor 
12 000 de greviști.

„Toate forțele care se 
pronunță în favoarea con

Convorbire
Mao Tzedun-AliBhutto

PEKIN 1 (Agerpres). — Președin
tele Mao Tzedun a primit la 1 fe
bruarie pe Ztilfikar Aii Bhutto, pre
ședintele Republicii Islamice Pakistan. 
Cu acest prilej, a avut loc o convor
bire cordială și prietenească, la care 
a asistat premierul Ciu En-lai — a- 
nunță agenția China Nouă.

Kim Ir Sen a primit 
delegația P.S. din Porto Rico

PHENIAN 1 (Agerpres). — Kim Ir 
Sen, secretar general al C. C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
a primit delegația Partidului So
cialist din Porto Rico, în frunte cu 
Juan Mari Bras, secretar general al 
partidului, care efectuează o vizită 
de prietenie în R.P.D. Coreeană.

Datoria politică a tuturor comuniști
lor, organizațiilor, forurilor și orga
nelor conducătoare ale uniunii con
stă în stabilirea propriului lor pro
gram de acțiune, a sarcinilor pro
prii concrete, a direcțiilor concrete in 
orientarea și conținutul activității so
ciale, în vederea aplicării hotărîrilor 
conferinței. Atitudinea față de aces
te îndatoriri va fi o verificare trai
nică a maturității și conștiinței poli
tice, o verificare a hotărîrii și capa
cității comuniștilor de a face continuu 
noi pași spre succesul și dezvoltarea 
pe mai departe a societății noastre 
autoconducătoare socialiste".

Voința de a îndeplini cerința esen
țială pusă de conferință, referitoare 
la deplina unitate intre cuvintele' și 
faptele comuniștilor. își găsește ilus
trarea in modul decis în care orga
nizațiile de partid au trecut imediat 
la înfăptuirea sarcinilor care le re
vin. In diferite organizații importan
te a și început întocmirea planuri
lor proprii de acțiuni pentru înfăp
tuirea hotăririlor conferinței. O șe
dință consacrată acestor preocupări a 
avut loc în organizația orășenească 
Belgrad a Uniunii Comuniștilor — 
cu secretarii comitetelor comunale de 
partid, în cadrul căreia au fast e- 
xâmlhate căilb concrete pentru înde
plinirea hotăririlor adoptate de con
ferință.

Dezbaterile din înaltul forum al 
comuniștilor iugoslavi au dat o puter
nică expresie voinței de unitate a 
comuniștilor din toate republicile 
R.S.F.I., a oamenilor muncii din în
treaga țară, a hotărîrii lor de a intări 
continuu unitatea și frăția tuturor 
popoarelor și naționalităților din Iugo
slavia, unitate făurită cu atîtea jertfe 
în lupta antifascistă și care reprezin
tă o cucerire inestimabilă, garanția 
depășirii cu succes a oricăror încer
cări.

„Trebuie să facem totul — declara 
în acest sens de la tribuna confe
rinței Nada Filipovici, reprezentanta 
metalurgiștilor croați din Sisa — 
pentru a traduce în viață indicațiile 
conferinței privind înfăptuirea perse
verentă a hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al U.C.I., să consolidăm «r 1 
tatea ideologico-politică și capa 
tea de acțiune a U.C.I.".

La rindul său, în numele celor 4 5tn 
de salariați din întreprinderile pe
troliere din Zagreb, muncitorul Zvon- 
ko Gretici, arăta în cuvintul său : 
„Muncitorii din industria petrolieră, 
clasa muncitoare din Zagreb și din 
Croația, ca parte inseparabilii a cla
sei muncitoare din Iugoslavia, sint 
ferm uniți in îndeplinirea liniei U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia și 
a tovarășului Tito, în lupta pentru 
păstrarea și apărarea frăției și uni
tății popoarelor noastre, realizarea 
fundamentală a luptei noastre na
ționale de eliberare".

în zilele conferinței, într-una din 
pauzele dezbaterilor, un delegat re
marca atributul dublu pe care ii în
trunește aceasta — și anume I de a 
constitui un epilog și totodată un 
prolog;.. Epilog pozitiv al suitei de 
preocupări și dezbateri politico-ideo- 
logice intense din lunile precedente, 
prolog al unei noi și rodnice perioa
de de activitate de cea mai mare în
semnătate in viața U.C.J., . a întregii 
societăți socialiste iugoslave.

George IONESCU

struirii socialismului în 
Chile trebuie să se unească 
pentru a infringe încercările imperia
lismului de a frina procesul revolu
ționar care se desfășoară in țară", a 
declarat Juan Bosco Parra, secreta
rul general al Mișcării stîngii creștine 
(M.I.C.), formațiune care ă fost in
clusă de curînd, in guvernul Unită
ții Populare.

Congresul al Xî-lea al Fe
derației ziariștilor din Peru 
a adoptat o rezoluție în care se ex
primă sprijinul pentru procesul re
voluționar din țară și pentru măsu
rile instituite în acest sens de gu
vern. Ziariștii peruani — se afirmă 
în rezoluție — trebuie să participe 
activ ia apărarea acestui proces, să 
servească cauzei poporului prin mij
loacele de comunicare — presă, ra
dio și televiziune.

Prețul aurului a atins mar’i 
ceL mai înalt nivel din martie 1968, 
o uncie de aur fiind schimbată la 
bursa din Londra contra 48.125 do
lari ; creșteri similare au fost înre
gistrate și la celelalte burse occi
dentale.
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