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UN AN DE IMPORTANTE 
PROGRESE

pe calea dezvoltării și modernizării 
industriei noastre socialiste

ENTUZIASTE CHEMĂRI 
LA ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ 

pentru depășirea planului pe anul 1972
Exprimîndu-șî hotărîrea fermă de a-și con

sacra întreaga energie și capacitate creatoare 
îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan pe 
anul 1972, alte colective de unități fruntașe 
din industrie și construcții adresează entu
ziaste chemări Ia întrecere către toate colec
tivele din întreprinderile ramurilor respec
tive. Obiectivele majore ale acestor chemări 
Ia întrecere Ie constituie, pe lingă sporirea 
suplimentară a producției, accentuarea laturi

lor calitative, depășirea Indicatorilor de efi
ciență economică ai planului pe acest al doi
lea au din cincinal.

Publicăm astăzi chemările Ia întrecere ale 
altor două colective : siderurgiștii de la ma
rele combinat din Hunedoara și constructorii 
de pe șantierele platformei industriale din 
Tîrgoviște. Anul trecut, colectivul combinatu
lui huncdorcan a depășit planul producției- 
marfă cu 2,21 la sută, pe cel al producției-

marfă vîndute și încasate cu 3,11 la sută, a 
redus cheltuielile la 1 000 lei producție-mari'ă 
cu 2,08 lei și a obținut beneficii suplimentare 
în valoare de 48 milioane lei. De asemenea, 
în 1971 constructorii de pe șantierele plat
formei industriale din Tîrgoviște și-au reali
zat planul de construcții-montaj în propor
ție de 101,1 Ia sută, au atins stadiile fizice 
prevăzute în grafice și au dat în exploatare 
la termen o serie de lucrări.

Combinatul siderurgic Hunedoara 
către toate colectivele din Întreprinderile 

industriei metalurgice
Exprimînd voința unanimă a tuturor siderurgiștilor hunedoreni. adre

săm către toate colectivele de muncă din industria metalurgică chemarea 
la întrecere pentru depășirea sarcinilor mobilizatoare ce revin siderurgiei 
românești în al doilea an al cincinalului. Ne angajăm ca prin folosirea 
intensivă a capacităților de producție, gospodărirea judicioasă a mijloa
celor materiale și financiare, dezvoltarea inițiativei și valorificarea capa
cității de creație a colectivului, perfecționarea continuă a întregii activi
tăți, ridicarea pe o treaptă superioară a muncii politice-educative și de 
pregătire profesională, îmbunătățirea condițiilor de muncă să depășim 
sarcinile de plan, față de nivelurile cantitative și valorice ale producției 
industriale planificate, astfel :

• valoarea producțici-marfă
— cocs metalurgic
— fontă
— oțel
— laminate total 

din care : finite

60 milioane lei ; 
tone ; 
tone ; 
tone ; 
tone :

1 500
15 000
20 000
15 000
10 000 tone.

• aport favorabil Ia balanța de plăți prin export suplimentar și redu- 
eerea importurilor 5 milioane lei valută.

Prin îmbunătățirea activității de întreținere, realizarea în termenele 
planificate și de bună calitate a reparațiilor curente, mijlocii și capitale 
vom crea condiții pentru creșterea gradului de utilizare a capacităților de 
producție Ia agregatele siderurgice de bază în 1972 cu 1 la sută pentru 
creșterea timpului efectiv de funcționare a furnalelor, cuptoarelor Martin 
și electrice cu 1 Ia sută, precum și cu 50 ore la liniile finisoare de laminare.

Perfecționarea^sistemului- informațional și de decizie-, - îmbunătățirea 
activității de organizare a producției și a muncii concretizată prin valo
rificarea a patru studii cu eficiență de circa șase milioane lei. moderni
zarea a opt procese tehnologice, intensificarea proceselor metalurgice, 
extinderea utilizării oxigenului și folosirea de înlocuitori de combustibili 
tehnologici deficitari vor conduce la :

• reducerea consumurilor specifice cu 2 000 tone metal, 2 000 tone 
cocs metalurgic, 1 000 tone materiale refractare, 5 000 tone combustibil 
convențional și opt milioane kWh energie electrică ;

• reducerea cheltuielilor materiale de producție cu 10 milioane lei ;
• obținerea unui volum total de beneficii suplimentare de 20 mili

oane lei.
Se va intensifica preocuparea pentru organizarea superioară a locu

rilor de muncă, măsurarea muncii și extinderea acordului în secțiile de 
bază și producătoare de piese de schimb cu 8 la sută, se va îmbunătăți 
asistența tehnică pentru diminuarea numărului de salariați care în anul 
1971 nu și-au realizat integral normele de muncă.

Productivitatea muncii în unități naturale va crește față de plan cu 20

Constructorii platformei industriale din Tîrgoviște
către toate colectivele din unitățile

de construcții și montaj
îndrumați de organizația de partid, cel peste 6 000 de constructori din 

cadrul Grupului de șantiere, aparținînd Ministerului Construcțiilor Indus
triale, care edifică noi și importante obiective industriale în fosta cetate 
de scaun a Țării Românești — Tîrgoviște — analizînd cu responsabilitate 
sarcinile ce le revin, forțele materiale și umane de care dispun, întruniți 
în adunarea generală, într-o puternică atmosferă creatoare adresează tu
turor constructorilor din țară o chemare la întrecere, la intensificarea 
eforturilor pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, luindu-și, 
totodată, următoarele angajamente :

• Punerea în funcțiune a tuturor capacităților de producție prevăzute 
în planul de stat pe anul 1972 și darea în exploatare, inainte de termen, 
a următoarelor obiective :

La Uzina de strunguri :
— cu 60 zile — secția de sculărîe ;
— cu 15 zile — secția de fabricație și montaj ;
— cu 60 zile — secția de forjare.

Alimentarea cu apă potabilă a platformei industriale Tîrgoviște, cu 
30 zile.

Obiectivele ce se vor realiza în devtms reprezintă 65 la sută din va
loarea totală a fondurilor fixe planificate a fi puse in funcțiune în 
anul 1972.

• Realizarea și predarea în devans față de graficele de execuție a 
principalelor suprafețe și fronturi de montaj ale Uzinei de oțeluri aliate 
Tîrgoviște, după cum urmează :

— cu 30 zile — la cuptorul nr. 1 ; . . >
— cu 45 zile — Ia cuptorul nr. 2 ;
— cu 30 zile — linia de laminare de la laminorul de profile mijlocii și

ușoare ;
— cu 30 zile — Ia secția cuptoare adinei de Ia laminorul degrosîsor și de

semifabricate ;
— cu 30 zile — Ia oțelăria electrică nr. 1 ;
— cu 30 zile — la forja de blocuri și bare.
e Sporirea productivității muncii de Ia 98 500 lei pe un salariat, Ia 

99 500 lei pe un salariat, realizînd pe această bază o producție suplimen
tară în valoare de 6 000 mii lei.

• Depășirea cu 40 000 mii lei a volumului de producție de construcții- 
montaj planificat in anul 1972.

• Reducerea cheltuielilor la 1 000 tei producție construcții-montaj cu 
5 Iei față de sarcina planificată.

• Prin reducerea consumurilor specifice și introducerea fișelor limită 
la materialele deficitare se va realiza o economie de :

— 400 tone de oțel-beton, laminate și table ;

Industria noastră socialistă devine 
cu fiecare an mai viguroasă, mai 
modernă, mai eficientă. Comunicatul 
cu privire la îndeplinirea planului de 
dezvoltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România în anul 
1971 atestă, din capul locului, că, în 
primul an al cincinalului, industria, 
ca factor esențial și determinant 
pentru progresul societății românești, 
a cunoscut o dezvoltare în ritm înalt 
— de 11,5 la sută — ritm superior 
celui stabilit prin plan — 9 la sută. 
Această dezvoltare impetuoasă a in
dustriei românești confirmă încă o 
dată că industrializarea socialistă 
este o constantă a politicii parti
dului nostru, că progresul economie 
și social al României este legat ne
mijlocit de dezvoltarea unei industrii 
puternice, capabile să valorifice su
perior resursele naturale și forța de 
muncă de care dispunem. „Marile 
înfăptuiri ale poporului român — 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
sînt indisolubil legate de promovarea 
consecventă a politicii partidului 
nostru de industrializare, ce s-a do
vedit a fi factorul hotărîtor al întă
ririi independenței naționale, al dez
voltării susținute a tuturor ramurilor 
economiei naționale, ridicării social- 
culturale a țării și asigurării accesu
lui tot mai larg al populației la cu
ceririle civilizației moderne".

Tabloul importantelor progrese ob
ținute în dezvoltarea industriei este 
dominat de o serie de rezultate de 
prestigiu. Astfel, constatăm, cu sen

timentul unei reale satisfacții, că 
planul producției globale indus
triale pe anul 1971 a fost înde
plinit în proporție de 102,2 la sută, 
în condițiile diversificării sortimen
tale, îmbunătățirii calității produselor 
și sporirii în continuare a eficienței 
economice. .A sporit capacitatea in
dustriei noastre de a dota economia 
cu mijloace <le producție moderne, Ia 
nivelul cerințelor progresului tehni- 
co-științific actual, de a introduce în 
condiții mai bune de competitivitate 
produsele sale pe piața externă. In 
1971, ramura construcțiilor de mașini 
a asigurăt aproape 70 la sută din ne
cesarul economiei naționale de ma
șini, utilaje și instalații.

Cum se știe, atingerea unui ritm 
înalt al reproducției socialiste lărgite, 
baza creșterii avuției naționale și a 
nivelului de trai al poporului, a im
pus, și impune și în acest cincinal, 
dezvoltarea cu precădere a producției 
mijloacelor de producție față de pro
ducția bunurilor de consum. în con
textul realizărilor obținute în anul 
trecut în dezvoltarea industriei, a- 
ceastă legitate a reproducției socia
liste lărgite își găsește materializarea 
în faptul că producția grupei A spo
rește în ritm mai rapid decît produc
ția grupei B. în același timp însă, in 
scopul satisfacerii în bune condiții a 
cerințelor de consum ale populației, 
și unele ramuri ale sectorului bunu
rilor de consum cunosc ritmuri de 
dezvoltare mai ridicate. De exemplu, 
industria ușoară a înregistrat o creș
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tere cu 13,7 la sută față de anul 1970. 
Se vede în aceasta că partidul nostru, 
neslăbind atenția pentru dezvoltarea 
în continuare a producției de mijloa
ce de producție, manifestă, în același 
timp, o preocupare sporită pentru 
creșterea producției bunurilor de 
consum.

Este de relevat că, prin ritmul 
înalt de dezvoltare a întregii indus
trii, s-au făcut noi pași pe linia în
tăririi poziției conducătoare a indus
triei în economie ; în anul 1971, pon
derea industriei în venitul național 
creat a sporit la 61,8 Ia sută. .

Ceea ce caracterizează dezvoltarea 
industriei în 1971 este faptul că, o dată 
cu creșterile cantitative ale produc
ției, în procesul de industrializare so
cialistă s-au produs mutații calitative, 
un accent deosebit punîndu-se pe mo
dernizarea structurii producției in
dustriale. A crescut ponderea ramu
rilor „propulsatoare" ale progresului 
întregii economii, care asigură valori
ficarea pe un plan superior a resurse
lor de care dispune și contribuie la 
promovarea noului în toate ramuri
le. Această modernizare a structurilor 
pe ramuri și subramuri, în pas cu ce
rințele revoluției științifico-tehnice, 
reflectă, de fapt, o trăsătură definito
rie a industrializării în actualul cinci
nal. în acest context se înscriu rezul
tatele pozitive însemnate, înfățișate în 
comunicat, în dezvoltarea industriei 
construcțiilor de mașini și industriei 
chimice, precum și în sectoarele mo
derne, cum sint electronica, electro
tehnica, mecanica fină, mașini-unelte. 
în structura producției industriei chi
mice capătă o poziție tot mai domi
nantă îngrășămintele chimice, firele 
și fibrele chimice, materialele plas
tice. S-a dezvoltat, de asemenea, 
producția chimică de mic tonaj.

Rezultatele concrete înregistrate în 
industria construcțiilor de mașini au 
marcat în anul 1971, în conformitate 
cu programele prioritare stabilite, ac
centuarea dezvoltării producției din 
industria electronică — creștere de 20,1 
la sută, industria electrotehnică — 18 
la sută, producția de mașini-unelte 
pentru așchierea metalelor — 25,9 la 
sută, produselor de mecanică fină și 
optică. De asemenea, au fost puse 
bazele pentru dezvoltarea accentuată 
a producției de nave.

Orientarea fermă spre accentuarea 
laturilor calitative ale procesului de 
industrializare își găsește expresie, 
deopotrivă, în înnoirea și modernizarea 
producției din fiecare ramură în parte 
— ponderea produselor noi sau mo
dernizate în 1971 reprezentînd 13 la 
sută din totalul producției — în reali
zarea de produse care, ipcorporează 
muncă de complexitate superioară. în 
preocuparea susținută a tuturor oa
menilor muncii pentru îmbunătățirea 
calității producției. Nu se poate vorbi 
astăzi despre creșterea randamentu
lui general al muncii sociale și, cu 
atît mai puțin, despre competitivita
tea mărfurilor pe piața externă fără 
îmbunătățirea calității, a caracteristi
cilor tehnice, economice, funcționale 
și ..estetice ale produselor. Este edifi
catoare, în acest sens, activitatea 
susținută desfășurată în fabrici !și 
uzine în anul trecut pentru moder
nizarea și înnoirea producției.

Ing. Ion ST. ION 
vicepreședinte 
al Consiliului Economic
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SE EXTINDE
DE PRODUSE

în industria locală din Capitală

— Locul nostru azi în 
viața satului ? — îmi răs
pundea, nu de mult, un 
țăran cooperator de prin 
părțile Vasluiului. Cum 
l-am putea asemui pe 
AZI cu IERI ? Țăranul 
nu mai e omul din tre
cut : bătut de toate vîn- 
turile, lăsat în voia unor 
sorți potrivnici lui. Fără 
drept de cuvînt atunci cînd 
era vorba de viața lui și a 
obștii din care făcea parte, 
în anii ăștia, ai noștri, el 
și-a făcut un trai mai bun, 
omenesc, așezat astfel pen
tru totdeauna ; viața i s-a. 
schimbat din temelii ; ță
ranul a devenit CINEVA !...

Gînduri despre noua con
diție socială a țăranului, fie 
că trăiește în așezările din
tre dealurile vasluiene sau 
în șesul Bărăganului, pe 
malul Dunării sau în cimpia 
Mureșului. Anii construc
ției socialiste au înteme
iat peste tot o existență 
nouă, civilizată pentru mi
lioanele de oameni ai sate
lor. Da, foștii „flămînzi ru
rali" — așa îi caracterizau, 
în urmă cu trei decenii, c- 
xact cei care-i asupreau 
pe moșii — au devenit ci
neva !

Satul a fost supus în ulti
mul sfert de veac unor 
prefaceri esențiale. Prima 
și cea maj importantă, cea 
rîvnită de generații și ge
nerații : luarea în stăpinire 
a pămîntului de către cei 
ce-I muncesc. Mai apoi, in
stituirea de bună voie, din 
convingerea nestrămutată 
Intr-o existentă mai îndes
tulată, mai bună și mai 
dreaptă, a proprietății coo-

peratiste asupra pămîntu
lui. Pe această temelie — 
simbol al unor aspirații de 
veacuri, temelie statornici
tă în lupta revoluționară 
sub conducerea clasei mun
citoare, a Partidului Co
munist Român, s-au clădit 
și se afirmă noile relații 
în lumea satului contem
poran.

Din această condiție a sa, 
fundamental nouă — stăpîn 
al pămintului. stăpîn al 
muncii și roadelor ei — 
izvorăște poziția socială a 
țăranului. Raporturile sale 
cu pămîntul. și cu munca 
s-au schimbat din rădăcini. 
El este astăzi liber — de a- 
suprire. de neștiință, de 
teamă pentru viitor. Și dacă 
orizontul său se închidea o- 
dinioară, fatal, la capătul 
pogonului pe care-1 avea, 
în zilele noastre el este 
configurat de marginea 
miilor de hectare pe care 
le stăpînește cooperativa ; 
iar mai departe, pe plan 
social larg, de conștiința 
libertății, a demnității sale.

Pentru că, dacă ar fi 
să cuprindem intr-un sin
gur cuvînt cîștigurile țăra
nului din zilele noastre față 
de cel de odinioară, cu- 
vîntul cel mai potrivit este 
demnitate. Țărănimea și-a 
dobîndit demnitatea pe te
melia certitudinilor pe care 
i le-a dat socialismul. O 
probează angajarea vi
brantă a acestei uriașe for
țe sociale in lupta pentru 
socialism, contribuția deo
sebită adusă la edificarea 
noii orînduiri. Prin această 
opțiune definitivă, prin 
participarea la înfăptuirea

zont 
soci 

proceselor revoluționare 
inițiate de partidul comu
niștilor, de clasa munci
toare s-a făurit o țărăni
me nouă, o clasă socială 
omogenă, însuflețită de 
idealul socialist. Răzlețită 
și diferențiată în tre
cut, potrivit unui crite
riu implacabil — după 
cit pămînt avea sau n-avea 
fiecare ! — cu orizonturile 
mărginite de haturile mi
cului lot, de robia lă boier 
și chiabur, țărănimea Ro
mâniei contemporane și-a 
legat irevocabil existența 
dc socialism.

Cetățean egal în drep
turi și în datorii, țăra
nul cooperator este che
mat și participă la în
treaga viață politică și 
socială a țării. Dimensiunea 
exactă a acestei realități ? 
Glasul țăranului se face 
auzit, are putere de decizie 
in adunarea generală a coo
peratorilor, în adunările ce
tățenești din comună, unde 
orice măsură statornicită 
este parafată de către ob
ște. Glasul țăranului coo
perator se face auzit și are 
putere de decizie și în uni
unile județene și Uniunea 
Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție — 
organisme create tocmai 
pentru a antrena mai 
activ masele țărănești la 
conducerea treburilor ob
știlor la care au aderat 
de bună voie, la viața po
litică a țării. Țăranul este 
prezent în consiliile popu
lare. în forul suprem al 
țării — Marea Adunare Na
țională — exercitindu-și 
din plin drepturile sale po

litice, spunîndu-și răspicat 
părerea, alături de depu
tății muncitori, intelectuali, 
asupra problemelor fun
damentale ale țării, partici- 
pînd cu hărnicie și iniția
tivă la marile înfăptuiri, 
la opera de edificare a Ro
mâniei socialiste.

Noile raporturi sociale 
din satul românesc afirmă 
tot mai pregnant rolul so
cial al țăranului coopera
tor. El este omul care se 
simte responsabil pentru 
tot ceea ce se întîmplă în 
colectivitatea umană din 
care face parte și devine 
puternic tocmai prin a- 
ceastă obște, ale cărei in
terese le apără cu toată 
convingerea — pentru că 
vede în asta realizarea su
perioară a propriilor inte
rese — și deci militează ca 
acest mecanism să funcțio
neze tot mai bine.

Țărănimea se bucură 
de tot ceea ce socia
lismul a statuat drept 
cuceriri fundamentale ale 
celor ce muncesc : dreptul 
la muncă, dreptul Ia învă
țătură, Ia odihnă, asigura
rea împotriva bolilor, un 
trai tihnit la bătrînețe.

Un întreg sistem de mă
suri. inițiat de partid, asi
gură azi țăranului o exis
tentă la care nici nu-și 
putea îngădui să viseze 
în trecut. Satul socia
list își are pensionarii 
săi din rîndul cooperatori
lor : țăranii sint trimiși la

Ilie TANASACHE
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SORTIMENTUL
Cele peste 20 de unități ale 

industriei locale din Capitală 
și-au propus ca în acest an să 
realizeze peste plan o pro
ducție globală în valoare de 
peste 55 milioane lei și o pro- 
ducție-marfă vîndută și în
casată de peste 50 milioane 
lei. în sprijinul înfăptuirii 
acestui plus de producție s-au 
luat și o serie de măsuri pri
vind organizarea științifică a 
muncii, generalizarea schim
bului II și extinderea schim
bului III în întreprinderi, va
lorificarea tuturor rezervelor 
interne și diversificarea sor
timentelor după gustul și ce
rințele populației în acest 
context este de remarcat 
faptul că în cele peste 120 
sortimente noi ce urmează a 
fi produse în . 1972 o pondere 
însemnată o au bunurile de

uz casnic. Printre acestea se 
numără tipuri modernizate 
de mașini pentru încălzit, 
garnituri variate de mobilă, 
numeroase articole de podoa
bă din gablonz, confecții, țe
sături din lină, bumbac, fire 
sintetice și din piele, noi mo
dele de lustre și aplice Pen
tru „meșterul casei" se vor 
produce mașini portative de 
găurit, letcone electrice și 
alte tipuri de scule. Printre 
noutăți se numără și băutu
rile răcoritoare dietetice.

Cei interesați pot afla că 
vor mai fi asimilate noi uti
laje pentru echiparea stațiilor 
„autoservice". pentru unită
țile de spălătorie și curățăto
rie chimică, indicatoare și 
marcaje luminoase rutiere.
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Excelenței Sale Domnului Keith Holyoake
Prim-ministru și ministrul afacerilor externe al Noii Zeelande

WELLINGTON

Cu prilejul Zilei naționale a Noii Zeelande, am plăcerea să 
transmit Excelenței Voastre, în numele guvernului și poporului 
român, precum și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai 
bune urări de progres și bunăstare poporului neozeelandez.

îmi exprim speranța că bunele relații dintre țările noastre se 
vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor român și neo
zeelandez, al păcii și înțelegerii internaționale

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

„Rezultate pozitive, dimensiuni 
noi“ ale colaborării 

româno-centrafricane
Interviu acordat „Scînteii*, de Joseph POTOLOT, ministrul 

de externe al Republicii Africa Centrală

Opinia publică din România urmărește cu profundă simpatie și soli
daritate prefacerile înnoitoare care au loc în tinerele state independente 
din Africa, eforturile popoarelor din aceste țări pentru consolidarea in
dependenței naționale, pentru valorificarea bogățiilor lor în interesul 
propriu, în scopul dezvoltării lor pe calea progresului, afirmarea lor pe 
arena internațională ca factor activ al luptei antiimperialiste, pentru 
pace. Țara noastră întreține relații prietenești și de colaborare cu nu
meroase state africane. In acest cadru s-a înscris și vizita în România a 
ministrului de externe al Republicii Africa Centrală. Joseph Potolot, 
conducătorul delegației guvernamentale la sesiunea comisiei mixte de 
cooperare economică între cele două țări, care a răspuns cu amabilitate 
la întrebările noastre.

— Pentru început vă rugăm, 
domnule ministru, să prezentați 
cititorilor ziarului „Scinteia" 
principalele obiective ale gu
vernului dv. pe planul dezvoltă
rii economice și sociale.

— Dezvoltarea economică consti
tuie principala preocupare a noastră 
pe plan intern. încă de la preluarea 
conducerii supreme a națiunii. în 
1966, președintele republicii, genera
lul Jean Bedel Bokassa. arăta : „Nu 
am decit o singură dorință, aceea de 
a elibera poporul meu de mizerie și 
subdezvoltare".

Pornind de la faptul că, în con
dițiile Africii Centrale, baza produc
ției noastre o constituie agricultura, 
președintele a inițiat o vastă strate
gie. planul elaborat comportînd o 
dezvoltare armonioasă a ansamblului 
sectoarelor economice ale țării. E ade
vărat că subsolul nostru ascuhde 
multe bogății, în specia] imense ză
căminte diamantifere ; dar. multă 
vreme, necesitățile de produse alimen
tare erau satisfăcute din exterior, cu 
bani obținuți din exportul (adesea 
neconvenabil) al diamantelor. De 
aceea, inainte de a ne concentra efor
turile in direcția exploatării mai 
largi a acestor avuții, am considerat

util de a organiza cu precădere acti
vitatea agricolă, în așa fel incit să sa
tisfacă integral nevoile de bază de ali
mentație ale populației.

în consecință, începînd din 1966, 
țăranii care au migrat spre orașe, 
căutîndu-și de lucru în alte sectoare 
de activitate, au răspuns chemării de 
a se reîntoarce in agricultură și de a 
cultiva cu metode noi pămîntul. Statul 
le-a pus la dispoziție loturi pe care 
să le cultive. Ei au putut, de 
asemenea, beneficia de concursul 
statului pentru a utiliza mașini 
agricole. Ei bine, vă pot îm
părtăși că rezultatele acestei ac
țiuni au depășit toate previziunile. 
La capătul unei activități intense de 
șase ani am ajuns la triplarea pro
ducției agricole, mai ales cea a plan
telor industriale, cum ar fi bumba
cul. precum și cafeaua.

După această etapă, marea pro
blemă care ne preocupă în prezent 
este cea a industrializării produselor 
noastre agricole. Eforturile autorită
ților sint îndreptate acum spre re
gruparea satelor, pentru a se ușura

Nicolae POPOVICI

(Continuare în pag. a V-a)
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pentru... tu-

pripit să tra- 
o concluzie

aceeași 
plus un ceai, 
creion după

în cale, îi spune 
în șoaptă și arată 
umăr cu degetul 

noasti'ă. Colegul

Ustensilele
mult

SEASCĂ TIMPUL GOSPODINELOR?

că

Ce e cu găinile

Nicuță TĂNASE

pe 
nu

da
Ce

vrem să facem 
la cooperativă,

com- 
mai

alimentare 
din sche-

fiind 
, in 

că

nostru îndesci- 
mîna-ntîi : lap- 
!a Tecuci f" 

la Galați,

In concluzie, 
nou, 
din

Iiălmăcioaia
niște prafuri d-alea !

pentru protecția

practic ne- 
O dovadă in 
această toamnă 
de expoziții or- 
în țară au fost

vă spun 
bine să 
care au 
„situație

gheța" pe drum venind 
înapoi, de la Galați.

de dv. și 
laptele nu 

numai 
îmbuteliere, ci și 
pasteurizare. Așa

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!

DIALOG
CETĂȚENESC

Recent, laboratorul de sociologie 
urbană al municipiului București a 
întreprins un studiu, avînd ca temă 
exigențele actuale față de dotările și 
serviciile publice. S-a ales un eșan
tion de 597 familii, reprezentînd pe 
cei circa 45 090 de locuitori ai cartie
rului Militari. Din multitudinea de 
date rezultate, am extras pe acele 
culese și prelucrate de Emilia Run- 
ceanu, cercetător științific princi
pal, care s-a ocupat îndeosebi de 
distribuirea timpului populației fe
minine active.

— Care este si
tuația celor trei op- 
turi : muncă, timp 
extraprofesional, o- 
dihnă ?

— „Feliile" nu 
sînt egale : timpul 
profesional ocupă 
8,18 ore ; cel extra
profesional — 8,27 

odihna — 7,15
cercetăm 

întîi tim- 
extraprofesio- 

Care sînt 
ponentele lui 
importante ?

— Cel mai ___
timp îi răpesc fe
meii treburile gos
podărești și cum
părăturile, 3,16 ore 
gospodina și le pe
trece în bucătărie.

Procentul res
pectiv ar putea fi 
serios diminuat 
dacă : 1) în „arse
nalul" de unelte 
casnice ale gospodinei s-ar găsi și 
acelea destinate să ușureze sau să 
accelereze anumite operațiuni mai 
migăloase ; 2) ar dispune din bel
șug de semipreparate produse de 
industria alimentară, de unitățile 
„Gospodina" ale alimentației pu
blice ; 3) dacă ceilalți membri ai 
familiei i-ar da gospodinei o mină 
de ajutor (de cele mai multe ori 
bărbații găsesc treburile gospodă
rești... degradante).

Firește, într-un singur articol nu 
pot fi cuprinse și analizate toate cele 
trei ipoteze. Fiecare merită o aten
ție specială. De aceea, în rîndurile 
ce urmează, ne vom referi pe larg 
la primul „dacă" și anume, la „ar
senalul" de ustensile gospodărești de 
care aminteam mai sus.

Care este situația, în prezent ? Nu 
* foarte mult diferită de aceea con
semnată cu ani în urmă. For
țele reunite ale merceologilor 
O.C.L. Țehnometal — organizație co
mercială cqre tutelează toate unită
țile cu articole de menaj din Capi
tală — nil au izbutit să adune, la ca
pitolul „ustensile casnice" prea mult. 
Din peste 40 000 de articole, cîte co
mercializează organizația respectivă, 
doar cîteva zeci de sortimente sînt 
destinate ușurării muncii gospodinei 
(dacă luăm în considerație și pe cele 
foarte mărunte și, de asemenea, pe 
cele care nu se găsesc în mod cu
rent) .

Analizînd situația contractelor în
cheiate de oomerț cu diferiți furni
zori, am tras concluzia că acest ra
port va suferi în 1972 doar amelio
rări minime ; își vor face apariția, 
alte cîteva produse noi. din catego
ria celor care ne interesează. Astfel, 
unitățile Ministerului Industriei 
Ușoare s-au angajat să livreze : o 
oală de fiert sub presiune, hota de 
aspirație pentru bucătării (instalație 
absorbantă)1 și un uscător de rufe 
pentru apartamente (aceste ultime 
două produse ,noi“ sînt de fapt... 
două vechi cunoștințe. Ministerul

Industriei Ușoare ne informa Ia 23 
aprilie 1971 că hota respectivă va 
intra in producție în trimestrul IV, 
iar uscătorul de rufe în trimestrul 
III 1971) ; apariția lor este mult aș
teptată: hota, pe lîngă faptul , că va 
împiedica; pătrunderea mirosurilor 
neplăcute în apartament, o va feri pe 
gospodină de riscul îmbolnăvirii din 
cauza numeroaselor aerisiri pe timp 
de iarnă ; uscătorul de rufe este și 
el de o mare utilitate, oferind o so
luție civilizată de uscare rapidă și 
fără etalarea pe balcoane a lenjeriei;

nu cere să se facă mai mult decît se 
poate face. Dar se face ceea ce este 
posibil ? Este greu de conceput, de 
pildă, ca o textilistă care lucrează la 
cîteva războaie, cu mii de turații pe 
minut, o cercetătoare care, în timpul 
lucrului, manevrează o aparatură ca
pabilă să distingă particulele infime 
ale materiei, în propria bucătărie să 
se întoarcă cu un secol în urmă, la... 
erați ța bunicii ! Și totuși, așa se în- 
tîmplă. Dar de ce ? Credem că e cu 
totul inutil să mai publicăm declara
țiile din care se degajă bunele in-

pentru bucătărie
ÎNCERCARE DE a DESCIFRA PE „3,16“ DE LA COADA CRATIȚEI

• PE ClND NOUTĂȚI... CU ADEVĂRAT NOI CARE SĂ ECONOMI

unitățile M.I.C.M.. cu întreg poten
țialul lor de creație și producție, a- 
duc, în acest an, doar trei noutăți de 
interes gospodăresc : un miniaspira- 
tor de praf, un bătător de covoare 
electric și un mixer electric ; apor- 

. tul zecilor de întreprinderi- ale in
dustriei locale și cooperativelor meș
teșugărești ? Exact 10 articole meni
te să le ajute pe gospodine. Bilanțul 
este, credem, edifi,câtor. Se conturea
ză clar rolul de cenușăreasă rezervat 
în continuare uneltelor casnice, e- 
fortul minim ce se face pentru crea
rea unor produse cu adevărat noi. 
cu funcțiuni multiple.

— Deși au apărut și mai apar u- 
nele articole de uz casnic noi. tre
buie să recunoaștem că nici unele 
dintre ele nu „revoluționează" bu
cătăria. ne mărturisea tovarășul I. 
Olaru. director adjunct în direcția de 
resort din M.C.I. Cele mai multe 
dintre ele sînt de fapt derivate ale 
unor ustensile sau aparate realizate 
cu ani în urmă...

Cum se explică această situație... 
jenantă ?

— In fiecare fabrică există cite un 
colectiv de proiectare — „materia 
primă" nu lipsește nici ea, consta- 
.................. - " ‘ Lazăr, 

de re-

primă' 
tă (mirat 1 ?)' tovarășul O. 
director al departamentului 
sort din M.I.U.

Concluzii similare trag și 
zentanții celorlalte ministere și or
gane centrale implicate. Și, intr-a
devăr, așa este. întreprinderile, fie 
ele ale industriei republicane, fie ale 
industriei locale, sint tot mai bine 
dotate și înzestrate cu utilaje și 
materiale, cu cadre de înaltă califi
care, capabile să găsească soluții 
chiar și celor mai complicate 
probleme de ordin tehnic. Iată 
de ce nu poate fi admisă e- 
voluția mai mult decît lentă a 
uneltelor casnice, față de ritmul a- 
lert al cerințelor vieții moderne. 
Desigur, nu trebuie să confundăm 
dorințele cu posibilitățile. Nimeni

repre-

tenții pe care le au unitățile produ
cătoare și comerțul în direcția di
versificării articolelor de uz casnic. 
N-am auzit un singur producător 
spunînd, vreodată, că nu face și nu 
va. între prinde nimic în această pri
vință. Dar vorbele se materializează 
greu, foarte greu, în fapte. în 
ciuda incontestabilei sale însemnă
tăți pe plan social, ușurarea muncii 
casnice a femeii n-ă constituit și nu 
constituie un capitol distinct de 
preocupare, nici în industria produ
cătoare și nici în comerț. Ceea ce 
s-a realizat pînă în prezent nu 
este , decit rodul strădaniei „în 
general" de diversificare a pro
ducției, de îmbogățire a ofertei. Ele 
nu sînt, așa cum s-ar fi cuvenit, ro-g 
dul unui studiu ergonomie amănun
țit, din care să rezulte cu precizie cit 
timp și efort consumă fiecare din 
treburile casnice ; care sînt cele 
dețin „recordul" în această privin
ță : ce unelte s-ar putea crea și pro
duce pentru economisirea eforturilor 
gospodinei, acordîndu-se, firește, 
prioritate acelora destinate să elimi
ne „recordurile".

Normal ar fi ca producția și con
cepția uneltelor casnice să-și aibă 
izvorul în consultarea metodică, or
ganizată a acelora care folosesc a- 
ceste unelte — gospodinele. Ele știu, 
desigur, mai bine decit oricine ce 
există și ce ar mai fi util să se a- 
dauge arsenalului gospodăresc, în
treprinderile producătoare ar tre
bui să găsească modalitățile adec
vate de legătură permanentă cu pu
blicul de la care să culeagă sugestii 
în ce privește crearea unor noi pro- 

. duse, păreri despre calitatea și func
ționalitatea celor care urmează să 
intre în producția de serie etc. Lipsa 
unui astfel de studiu, a unei concep
ții unitare cu privire la ceea ce tre
buie să reprezinte producția de us
tensile gospodărești este evidentă. 
Parcurgînd, de la un capăt la altul, 
lista articolelor noi. destinate cămi-

nulul, bucătăriei, afirmația de mai 
sus devine și mai dară. Este a- 
devărat, se risipește multă fantezie 
și inventivitate pentru crearea unor 
obiecte noi — lămpi, lustre, lampa
dare. vase emailate, porțelanuri — 
pe care, fără îndoială, gospodina le 
va folosi cu mai multă plăcere de
cît pe cele vechi. Dar gospodinele aș
teaptă ca o parte din energia proiec- 
tanților, a creatorilor să fie chel
tuită și pentru ușurarea muncii lor 
casnice, pentru subțierea acelui 
„3,16". Ele doresc ca asimilarea 

unui nou produs de 
uz casnic să coinci
dă și cu o economie 
în bugetul de timp 
— în folosul odih
nei, al lecturii sau 
al educației.

Ideile, inițiative
le specialiștilor tre
buie să faciliteze, 
în mod obligatoriu, 
pătrunderea în bu
cătărie a tehnicii 
moderne, cu toate 
avantajele pe care 
le aduce gospodinei 
salariate. Un pro
gram special, un 
program „al bu
cătăriei", nu valo
ric, general, ci no
minal, cu mențio
narea concretă a 
fiecărui produs, o- 
perațiunea pe care 
o va face și ce e- 
conomie de timp 
se va realiza prin 
întrebuințarea lui, 
cine și cînd îl va 

produce. Un asemenea program va 
da posibilitatea urmăririi sistemati
ce a pașilor care se fac spre împli
nirea acestui gol, atît de puternic 
resimțit, dar pentru care, așa cum 
am văzut, nu se fac eforturile cu
venite.

In ce ne privește, vom găzdui cu 
plăcere, în coloanele ziarului, orice 
fel de inițiativă îndreptată în acest

RodLca ȘERBAN

ce

INȚĂRCATI 
BIROCRAȚII I

indescifrabil 
mîna-ntîi zice într-o 
recomandată că există 
în Tecuci un I.C.I.L., 
cu toate astea laptele 
cilor mulse în Tecuci și in 
împrejurimile Tecuciului 
este mai întîi trimis la 
Galați pentru îmbuteliat și 
abia după această plim
bare este adus în orașul 
lui' „natal" pentru vînzare. 
Ne întreabă ce rost mai 
are I,C.I.L.-ul din Tecuci. 
Și nu numai atît, continuă 
simpaticul 
frabil . de 
lele muls 
îmbuteliat 
drumul lui înapoi fie 
îngheață și plesnește în 
sticle, fie că nu mai ajunge 
deloc din cauză de înzăpe- 
ziri ori alte „înghețuri"

de motoare, 
sintem întrebați, din 
ce rost ara I.C.I.L.-ul 
Tecuci ?

S-ar putea să știm 
rost are, s-ar putea să 
știm. Nu știm, dar presu
punem că e vorba de o bi
rocrație cu lapte și, dacă 
lucrurile stau așa. reco
mandăm icilistului-șef pe 
județ să-i înțarce pe biro- 
crați încă de acum, din 
fașă.

P. S. Tovarășe indesci
frabil de mîna-ntîi, ne-am 
interesat 1a Tecuci de po
vestea descrisă 
am aflat că 
merge la Galați 
pentru 
pentru 
stînd lucrurile, am fost a- 
sigurați că, începind din 
iarna viitoare, laptele de 
la Tecuci nu va mai „in

PRAFURI
PENTRU POFTĂ DE,

VÎNZARE
In satul Hălmăcioaîa 

Bacău, zice Ion Buftea 
există o prăvălie sătească 
și că pe ușa acestei pră
vălii există un program de 
funcționare care nu este 
respectat nici măcar 4 la 
sută. Prăvălia fiind chiar 
în casa gestionarei, aceasta 
servește . clienții numai 
cînd are poftă. Și cum nu 
prea ia prafuri de poftă 
pentru a-i veni poftă de 
servit, clienții trebuie să 
bată 7—8 km pînă la Bu- 
huși pentru 1 kg de zahăr 
ori ce au nevoie.

Păi, tovarășe Buftea, 
dacă zici dumneata așa, să 
intervenim pe la șefii 
U.J.C.C.-ului să trimită la 
prăvălia din 
Și

mate. Chiar dacă cele două 
sobe ar fi bune, tot nu s-ar 
putea viziona filme pentru 
că în aceeași sală este și 
televizorul și dacă tovară
șul director ar avea poftă 
să vadă programul de la 
televizor, nu ar mai da 
voie să ruleze filmul.
se poate face în situația 
asta complicată, ne în
treabă tinărul Țuțuianu ?

— Și cum se simte per
sonalul acestor magazine ? 
Foarte vioi, nu ?

— M-am dus la Inspec
toratul 
muncii și...

■— Și ce-a zis ?
— Că este o „situație 

specială", la care trebuie să 
se închidă ochii.

Părerea mea e, 
sincer, că e mai 
deschidă ochii cei 
creat o astfel de 
specială".

BATE ȘAUA 
SĂ PRICEAPĂ 
NEPRICEPUT»

DE CE 
SĂ ÎNTOARCEM 

COMUNA PE DOS ?
Se numește Ștefan I. Țu- 

țuianu, are 17 ani, e din. 
satul Vădeni-Galați și se 
plînge că nu poate să vadă 
un film pe plan local din 
cauza tovarășului director 
Samoilă Dioghenie care, în 
loc să lase cheia de la că
min la operator, o poartă 
la dineul și cînd vine fil
mul trebuie să întoarcem 
comuna pe dos pentru a-1 
găsi. Chiar dacă, mă rog, 
ar fi încredințată cheia o- 
pera torului, tot nu s-ar 
putea viziona filme, din 
cauza frigului din sala în 
care sînt două sobe, dar cu 
cărămizile din ele dărî-

Dragă Țuțulene, se vede 
după scris că ești tinăr și 
că nu ai experiență. Știi 
ce se poate face într-o a- 
semenea situație compli
cată 1 Să se ia măsuri de 
descomplicarea situației și 
cel în cauză să te „înfie
ze" pentru o perioadă de 
timp.

ÎN CARTIERUL 
TOMIS NORD 

E 0 „SITUAȚIE 
SPECIALĂ"

Sîntem informați de ju
ristul Gheorghe Bulgărea 
că de cîteva zile pe platoul 
de ciment al Cartierului 
Tomis Nord din Constanța 
s-a ridicat un număr de 
7—8 magazine 
și nealimentare
lete metalice și P.F.L. fără 
nici un sistem de încălzire. 
Tot de cîteva zile aceste 
magazine au și fost date iii 
folosință.

In blocul de pe bulevar
dul Ilie Pintilie nr. 25 — 
București locuiesc 181 
familii, 
dat in 
1960 și 
de mai 
că exact de atunci au 
suferit frecvente inundații 
datorită vasului de expan
siune de la uzina blocului 
care, lipsită de orice indi
cație a creșterii nivelului 
de umplere, a pus și pune 
permanent în pericol liniș
tea locatarilor. Prin um
plerea vasului de expan
siune, apa fiartă cică se re
varsă incepînd cu ultimul 
nivel — etajul 8 — pină la 
parter și că lunar au astfel 
de inundații. Din 1960 pină 
acum cică au trimis 
ritelor foruri 
(tras de doi

• jumătate de 
că rezultatul 
Scrisoarea se 
următoarea somație: „Pen
tru a cunoaște și noi mă
surile ce ați întreprins, 
rugăm a ne încunoștința 
prin administrația blocu
rilor".

Stimați tovarăși, practic

...Surpriza fu atît de 
mare, incit omul în halat 
alb și cu creion chimic 
după ureche rămase cu 
gura căscată și cu o mină 
suspendată în aer.

— Omletă al zis ?
— întrebă el încă o dată 
ca să-și creadă urechilor.

— Da, omletă.
— Așa... cu ceapă, cu 

ouă bătute, cu mici bucă
țele de costiță și cu pă
trunjel pe deasupra ?

— Așa...
Omul cu creion chimic 

după ureche făcu o pau
ză, ca să-și tragă sufletul, 
apoi o luă cu binișorui :

— Drăguță, aici e res
taurant. Iar restaurantul
— cum să-ți explic eu 
mai bine — nu e unitate 
meșteșugărească de co
mandă. Aici există un 
sortiment minimal, există 
un meniu fix, există un 
pre-rețetar, un rețetar, 
există o ordine !

Cineva, neavizat, și-ar 
putea închipui că dialo
gul n-ar fi putut avea loc, 
decît intr-un local de 
consum cu perimetrul în
zăpezit, pierdut prin cine 
știe ce colț de țară. Nici 
gînd. Scena aceasta, care 
în realitate a fost și mai 
penibilă, a avut loc chiar 
în București, la „Steja
rul", local cu pretenții, a- 
menajat de cooperația de 
consum pentru localnici 
și mai ales 
riști !

Nu ne-am 
gem pe loc
generalizatoare. Am pre
supus că e vorba de un 
„caz" izolat, lată-ne, așa
dar, instalați în bufetul 
„Petroșița" din Piața tan
cului. „Lansăm" 
comandă, 
Omul cu
ureche (alt om și alt cre
ion, firește) rămîne, pen
tru moment, tot atit 
de perplex ca și confra
tele lui de la „Stejarul". 
Dar tace și se duce spre 
bar ca scăpat din praștie, 
îl urmărim cu privirea. 
Oprește primul coleg in- 
tîlnit 
ceva 
peste 
masa
înalță sprîncenele și face 
doar atît : ți. ți, ți 1

în mai puțin de 3 mi
nute, „tot colectivul" s-a 
strins roată și comen
tează „evenimentul". La 
„Petroșița", local care 
vinde zilnic sute de fleici 
la grătar, la tigaie și bu
toaie întregi de „spirtoa-

noi nu putem întreprinde 
mare lucru, de aceea vă 
rugăm să puneți mină de 
la mină să cumpărați o șa, 
s-o puneți pe unul din caii 
roibi cu care ați trimis a- 
drese și s-o bateți. Să ba
teți șaua pînă o să pricea
pă... nepricepuții care...

se", cineva a cerut ouă și 
ceai !...

„Casa" nu e pregătită 
pentru așa ceva. „Petro
șița", spune responsabi
lul fără sfială, și-a croit 
de-a lungul anilor o „spe
cialitate a casei" : dimi
neața și chiar la prinz 
oferă fleici și ceva tocă- 
tură „la tigaie", iar seara, 
ceva tocătură la grătar. 
Potrivit acestei optici, în 
multe localuri noțiunea 
de comandă nu mai are 
valoare. Nu poți cere 
ce-ți place, pentru că bu
fetul, bodega și restau
rantul nu-ți oferă decit 
ce au. Și au ce vor. Nu

localurile de alimentație 
publică o să înceapă o ve
ritabilă întrecere, că 
toate vor oferi miile ace
lea de sortimente, alte 
combinații culinare exe
cutate la comandă, totul 
revine la „specialitatea 
casei". Dacă ceri o gusta
re, de pildă, ce ți se a- 
șează pe masă ? Mezeluri, 
brînză, eventual, măsli- 

Altceva nimic. Și e- 
sute de posibili - 

Dar așa dictează
ne. 
xistă 
tăți. __ _ _.,_M__
pre-rețetarele. încă ceva. 
Se pare că în alimentația 
publică garnitura de le
gume n-a fost încă des
coperită. De aceea cînd

Unora
le place 
ceaiul • • •

® ...DAR „SPECIALITATEA CASEI" E 
ȚUICA • ÎN MULTE UNITĂTI DE ALI-
MENTAȚIE PUBLICĂ, DOAR APARENT 
LUCRĂTORII SÎNT LA DISPOZIȚIA PU
BLICULUI ; ÎN REALITATE ESTE INVERS ! 
• CERE CE DOREȘTI, DAR CONSUMĂ 

CE ȚI SE DĂ !

pot fi invocate nici un fel 
de cauze obiective. Loca
lurile de alimentație pu
blică au posibilități de a- 
p-ovizionare 
limitate, 
plus : in 
la sutele 
ganizate 
prezentate mii de sorti
mente culinare. Dar, după 
vechiul lor obicei, resta
urantele prezintă mii de 
sortimente doar pentru 
ochii forurilor tutelare, 
pentru aprecierile de mo
ment ale juriului. Pe 
urmă, după ce se termină 
expoziția, cînd toată lu
mea are impresia că între

ceri o friptură, te 
trezești în farfurie cu o 
bucată mare de carne pe 
lingă care stau parcă in
timidați vreo trei cartofi 
prăjiți. Mulți oameni ar 
dori ca friptura să fie în
conjurată și de alte legu
me -- de fasole, mazăre, 
cartofi fierți, morcovi... 
Comanda după pofta ini
mii pare însă interzisă. Ba 
mai mult, clientul este 
nevoit nu numai să ac
cepte strict ceea ce i 
se oferă, dar și cit îi 
oferă „casa". Un ci
titor al ziarului ne po
vestește. pe patru pagini, 
peripețiile prin care a

trecut la ora mesei, la 
restaurantul „Grădinița" 
din centrul Bucureștiului. 
Spicuim : „Vreau o supă", 
cer eu chelnerului. „A- 
vem supă la felul întîi, 
răspunde el, fasole cu 
ciolan — la felul doi și 
budincă — desert". „Eu 
nu vreau decît o supă”. 
„O supă nu se poate. Me
niul e fix. Ori tot, ori ni
mic". „Zadarnic am mai 
insistat, zadarnic am che
mat in ajutor responsabi
lul ■ — își încheia povesti
rea corespondentul nos
tru — la „Grădinița" vin- 
zarea mărfurilor e intr-un 
fel condiționată : „îți 
vind. dar cit vreau eu". . 
în multe, în prea multe 
unități de alimentație pu
blică nu satisfacerea do
rinței clientului contează, 
ci respectarea meniului 
fix, ă porției pe care — 
culmea ’ — „o stabilesc 
alții, nu cei care o con
sumă".

Există cauze, realmente 
obiective, care împiedică 
unul sau altul dintre lo
calurile de consum pu
blic să se adapteze per
fect cerințelor publicului ? 
Iată o întrebare adresată 
tov. Gh. Adam, directo
rul întreprinderii de ali
mentație publică „Ialo- 
micioara" :

— Dimpotrivă, localu
rile au posibilitatea și o- 
bligația să ofere orice. Nu 
trebuie să existe „porții" 
obligatorii, nici meniuri 
bătute in cuie. Pentru 
orice fel de preparat se 
poate calcula, pe loc, pre
țul. Numai că unii dintre ' 
șefii localurilor...

Am înțeles. Se știa de 
fapt mai de mult. Unii 
dintre șefii localurilor 
publice (și unii dintre di
rectorii care-i coordonea
ză) din comoditate, din 
obișnuință, din te miri ce 
interese meschine nu se 
abat cu nimic de la rete- 
tarul făcut după gustul 
lor, sau după interesul lor, 
pe care îl impun publicu
lui.

în direcția diversifică
rii. adaptării alimentației 
publice la cererea curen
tă există în multe orașe 
din țară — la Cluj, Arad, 
Galați ș.a.m.d. — o expe
riență remarcabilă. Dar, 
mărturisim cu regret. în 
alte localități și în Bucu
rești, mai ales, o bună 
parte dintre întreprinde
rile de specialitate se si
tuează încă pe poziții a- 
nacronice. Par suferinde 
de anchiloză. Nu se gă
sesc leacuri eficiente ?

Gh. GRAURE

• NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

Cu cojoacele pe noi

și cu aspirina-n buzunar"
orașul Slatina

macar de o adresa de mul
țumiri din partea tovarăși
lor de la județ pe care 
i-am reprezentat de atîtea 
ori în competiții...

Slăbiciune a sufletului 
pe care n-am 
stăpinesc". 
tovarășe profe- 
marii sportului 
or fi poate ocu-

omenesc 
reușit s-o

Stimate 
sor, mai 
din Bacău 
păți cu mens sana in cor
pora sano și nu or fi avut 
vreme să se ocupe și de a- 
eeastă problemă „banală". 
Vă rog să-i scuzați și să 
primiți felicitări pe fondul 
melodiei „Să nu uităm să 
iubim trandafirii".

COCOȘUL" 
CADRELOR 
DIDACTICE 

Șl LEMNELE DE FOC

de 
El, blocul, a fost 

folosință în anul 
scrisoarea semnată 
mulți locatari zice 

de

SĂ NU UITĂM 
SĂ IUBIM 

TRANDAFIRII !

dife- 
un camion 

cai roibi) și 
reclamații și 
este același, 

încheie cu

Jur că am citit scrisoa
rea profesorului Mihai Ni- 
colae din comuna Agăș — 
Bacău cu mari emoții. Voi 
face și o destăinuire. în 
timpul lecturii am simțit 
pe obraz și o lacrimă. A- 
cest profesor, vreme de 
peste un sfert de veac, a 
dus o activitate obștească 
neretribuită. A fost pre
ședintele /Asociației sporti
ve locale. După ce trece în 
revistă, după ce amintește 
niște realizări și chiar și 
unele eșecuri pe plan spor
tiv, revine la faptul banal 
care m-a emoționat. Zilele 
trecute a predat „sigiliul" 
Asociației sportive pe care 
a slujit-o atîta vreme și 
nimeni, dar absolut nimeni, 
nu i-a zis măcar mulțu
mesc. Necăjit, încheie scri
soarea astfel : „...banalul 
moment n-a fost însoțit

Cadrele didactice din co
muna Cojasca-Dîmbovița 
care nu fac naveta, stau în 
gazdă, ne roagă să-i șop
tim primarului acestei co
mune că deocamdată nu au 
găini și neavînd găini nu 

. au nici ouă, că sobele nu 
se încălzesc absolut deloc, 
dar absolut deloc cu pro
misiuni și că neapărat ar 
trebui lemne pentru sobe 
și mai multă solicitudine 
din partea consiliului 
popular față de nevoile a- 
cestor cadre didactice.

— Povestea cu lemnele, 
cu sobele reci de la gazdă, 
cu lipsa de _solicitudine — 
am înțeles. ~ 
și ouăle ?

— Dacă 
tîrguieli de 
ni se pretinde să ducem și 
ouă. Dacă primarul ne 
creează condiții, o facem și 
pe asta. Dacă nu...

Tovarășe primar, de ce 
creați condiții „cocoșului" 
cadrelor didactice nenave- 
tiste să cînte pe gardul 
dumneavoastră ? Să cînte 
pe lemnele lor ! Dar pen
tru asta trebuie să vă în
grijiți și dumneavoastră.

Toată țara știe că 
a cunoscut, în ultimii ani, o dez
voltare remarcabilă. Au fost înăl
țate moderne fabrici și uzine, noi 
cartiere de locuințe, au fost con
struite sau sînt în curs de execu
ție numeroase obiective social-cul- 
turale, de interes obștesc.

Firește, mai sint multe de făcut. 
Intre urgențe rămîn însă, ca un fel 
de cap de afiș, problemele legate 
de aprovizionarea cu apă. O scurtă 
secvență. Zilele trecute în întreg 
cartierul Progresul, care cuprinde 
circa 2 000 de apartamente, n-a fost 
căldură. O întîmplare ? Nicidecum. 
„Dormim cu cojoace pe noi și cu 
aspirina în buzunar" — ne spune 
ing. Vasile Scarlat, de la uzina de 
prelucrare a aluminiului. Alți nu
meroși cetățeni au spus același lu
cru. Ei merg la asociațiile de lo- 
catari, la consiliul popular orășe
nesc, cer lămuriri reprezentanților 
întreprinderii de gospodărie orășe
nească. în loc de răspunsuri clare, 
care să se refere la măsuri ferme 
de remediere a situației, primesc 
explicații. Iată ce li se spune de 
cele mai multe ori : „încălzirea de
pinde de apă. Dacă este apă, 
trala termică funcționează și 
există căldură și apă caldă, 
nu..."

Pînă acum o lună și ceva, o 
parte din apa pentru oraș era pre
luată din resursele Schelei de ex
tracție Ciurești. Acum, însă, sche
la. avînd mai multă nevoie de apă, 
a închis... robinetul. Cu toate că. în

cen- 
deci 

Dacă
bună

ultimii 4 ani, orașul a continuat 
să se dezvolte, I.G.O. Slatina n-a 
mai pus în funcțiune nici o sursă 

•-novă de apă. Mai mult : puțurile 
care’urmau să fie date în funcțiu
ne în noiembrie anul trecut nu 
sînt gata nici acum. Pentru soluțio
narea problemei au fost făcute mai 
multe analize — ultima de către 
comisia economică a comitetului 
județean de partid. Dar... „Terme
nul de 5 februarie, stabilit de co
misia economică, nu se poate res
pecta, spun tovarășii Florea Stă- 
nescu. director la I.G.O., și Nicolae 
Dubcovețki, vicepreședinte al con
siliului popular orășenesc, pentru 
că“... Din nou explicații !

Toată lumea știe că apa existen
tă se poate folosi mult mai bine. 
Dar I.G.O. nu s-a îngrijit nici mă
car să stabilească și să anunțe un 
program de funcționare a instala
țiilor respective. în ceea ce pri
vește încălzirea, în cartierul Pro
gresul II există o ciudățenie în 
plus. Dată în folosință în urmă cu 
doi ani. de către constructori 
(I.J.C.M. Olt), centrala automată nu 
e nici acum recepționată. De ce ? 
Din cauza defecțiunilor de func
ționare care se țin lanț. Din cau
za... „Explicații" se pot da cu duiu
mul, dar ele nu încălzesc aparta
mentele. De aceea, locatarii blocu
rilor așteaptă cu CĂLDURA — mă
surile ce se impun.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii*

Cînd specialiștii în ascensoare

pleacă in drumeție,

locatarii fac alpinism
Desigur, np ați auzit de mine — 

așa că mă prezint : mă numesc 
Popica Frascensor. Locuiesc în 
Sfîntu Gheorghe, zona liceului, bloc 
nr. 12. Mi-am pus în cap să fac 
lucruri mari. Vreau să devin cam
pion la alpinism.

— De ce tocmai ,1a alpinism ?
— Totul a început la 24 mai 1971 

cînd am primit repartiția pentru 
blocul nr. 12 din zona liceului (eta
jul 10, ap. 40). Mai intîi nu știam ce 
să fac : să mă dedic orientării tu
ristice sau alpinismului ? Dar după 
ce condițiile pentru practicarea 
orientării turistice au dispărut, o- 
dată cu asfaltarea drumurilor din 
cartier, am decis să rămîn la alpi
nism. Și de atunci mă antrenez cu 
perseverență : urc pe scări de 5—6 
ori pe zi pînă la etajul 10, iar jos 
totdeauna mă întorc pe frânghie, 
prin camera liftului.

— Pină cind ?
— Construcția unui lift e un lucru 

complicat. Nu se știe cit durează. 
Se spune că la început nu a fost 
bun proiectul liftului, pentru că au 
survenit modificări in construcția 
blocului. Iar mai tîrziu, I.J.C.M. Co- 
vasna (întreprinderea județeană de 
construcții montaj) nu a binevoit să 
pregătească frontul de lucru pen
tru montarea ascensorului (treabă 
care cădea în sarcina întreprinderii

de fabricare și montare a ascensoa- 
relor din București). De atunci ac
tivitatea sportivă a blocului nostru 
s-a îmbunătățit simțitor. Pe de o 
parte, noi, locatarii blocului, facem 
alpinism, pe de altă parte, repre
zentanții I.F.M.A. București. I.I.G.L. 
Sf. Gheorghe și I.J.C.M. Covasma 
fac... drumeție. Se deplasează la in
tervale de 2—3 săptămîni la blocul 
nostru și constată în procese ver
bale ce remedieri se vor face de că
tre constructori pentru predarea 
frontului de lucru în vederea mon
tării ascensorului. Dar după con
statări, reprezentanții I.F.M.A. se 
întorc acasă la București, iar con
structorul lasă totul cum a fost.* 
Primul proces verbal de constatare 
datează din 27 V 1971, iar ultimul 
din 30 XI1971. în sfirșit, acum se 
pare că lucrurile se vor limpezi : 
pe data de 15 decembrie 1971. 
I.F.M.A. a preluat frontul de lucru 
și se aude că Ia 28 februarie 1972 
va pune în funcțiune liftul. Un a- 
mănunt : nu numai despre liftul 
blocului nostru era vorba, ci de mai 
multe. Și o întrebare : cine plă
tește „taxele" pentru alpinism și 
drumeție ?

TOMORI Geza
corespondentul „Scînteiî'
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ENTUZIASTE CHEMĂRI 
LA ÎNTRECEREA SOCIALISTA

COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA
(Urmare din pag. I)

*on® țontă. și 60 tone oțel pe salariat Ia furnale și 
oțelării și cu 1 500 lei pe salariat la nivelul combi
natului.

Ansamblul acestor măsuri va conduce la îmbunătă
țirea gradului de utilizare a fondurilor fixe, ceea ce va 
permite obținerea unui spor de 8 lei producție globală 
și cu 2 la sută mai multe beneficii pe 1 000 lei fonduri 
fixe, rata rentabilității urmind să crească cu 1,5 Ia 
sută față de sarcina planificată.

Vom depăși planul Ia oțeluri aliate cu 2 la sută, 
în principal pe seama extinderii cu 40 la sută a sorti
mentelor de oțeluri aliate elaborate în cuptoare 
Martin.

Se va extinde gama oțelurilor înalt aliate, refrac
tare și inoxidabile destinate fabricării țevilor pentru 
cazane de mare productivitate și presiune, precum și 
pentru utilajul chimic și energetic. Se vor definitiva 
tehnologiile de elaborare și laminare a 9 mărci de oțe
luri destinate fabricației de autoturisme, autocamioane 
și liniilor de transport energetic. De asemenea, se vor 
asimila 3 noi tipodimensiuni de laminate.

Producția de laminate de calitate superioară va 
spori cu minimum 15 la sută comparativ cu anul 1971, ; deprin utilizarea de procedee tehnologice moderne 
prelucrare a suprafeței prin frezare și flamare la cald,, 
polizare și cojire la rece. Pierderile tehnologice se vor 
reduce cu minimum 10 la sută față de anul 1971.

Ca urmare a îmbunătățirii condițiilor de producție, 
se va asigura executarea integrală a contractelor eco
nomice prin satisfacerea lor cantitativă și sortimentală 
cu o devansare de o zi față de termenele contractuale 
trimestriale.

Se vor recupera și livra pentru recondiționare de
șeuri industriale — neferoase, refractare și de altă na
tură — în valoare totală de un milion lei.

Se va îmbunătăți activitatea de prospectare a evolu
ției cererilor de metal ale beneficiarilor, în vederea 
satisfacerii complete a necesităților sortimentale, aco
peririi cererilor de laminate la lungimi fixe și multiple.

Durata de cercetare se va reduce cu 8,5 la sută față 
de plan, prin organizarea judicioasă a documentării, 
scurtarea duratei fizice la laborator și trecerea cu 
precădere la experimentarea industrială pe agregatele 
productive.

Se va reduce perioada de pregătire a lucrărilor de 
cercetare cu 10 la sută față de durata normală, prin 
asigurarea soluțiilor tehnice verificate pe agregate 
existente în dotare și se vor crea condiții pentru apli
carea în etapa următoare a unor cercetări cu o efi
ciență de 12 milioane Iei.

O atenție deosebită se va acorda activității de inven
ții, inovații și raționalizări, punerii în valoare a ca
pacității creatoare a colectivelor de muncă pentru ob
ținerea unei creșteri,i față de 1971, de 30 la sută a ino
vațiilor aplicate. Prin antrenarea mai largă a munci
torilor, maiștrilor, tehnicienilor în activitatea de in
venții, inovații și raționalizări, numărul acestora va 
spori cu 25 la sută, iar eficiența inovațiilor aplicate 
va crește cu minimum 5 la sută față de anul precedent.

Prin crearea condițiilor tehnico-materiale de desfă
șurare în ritm susținut a lucrărilor de investiții, în 
colaborare cu organizația- de construcții, și montaj, 
vom asigura : '

• punerea în funcțiune a furnalului nr. 9 de 1000 
mc în condiții care să determine reducerea cu 20 la 
sută a duratei de realizare a parametrilor tehnico-eco- 
nomici proiectați ai acestui furnal ;

• punerea in funcțiune în primele trei trimestre ■

neferoase, refractare și de altă na-

85 la sută din valoarea fondurilor fixe planificate pen
tru anul 1972.

Pentru acoperirea în mai mare măsură a nevoilor 
proprii de piese de schimb se va organiza asimilarea 
în fabricație a unui volum de piese de schimb în va
loare de 1(1 milioane lei. în acest sens în secțiile pro
ducătoare de piese se va generaliza activitatea ' în 
schimbul II și se va extinde schimbul III. Se vor exe
cuta dispozitive și instalații pe bază de concepție și 
forțe proprii prin autodotare în valoare totală de 10 
milioane lei.

Creșterea nivelului calitativ al întregii activități im
pune ridicarea pe o treaptă superioară a nivelului de 
cunoștințe tehnico-profesionale, de cultură generală, 
de perfecționare și specializare a tuturor categoriilor 
de salariați, în care scop :

• prin rețeaua de școli uzinale vom califica mini
mum 400 de muncitori, își vor perfecționa cunoștințele 
profesionale prin diferite forme de școlarizare și re
ciclare peste G 000 muncitori, 600 maiștri, 350 cadre cu 
pregătire medie tehnică și economică și 300 cadre cu 
pregătire superioară. Vor fi îndrumați și sprijiniți pen
tru absolvirea învățămîntului de cultură generală un 
număr de minimum 600 salariați.

Se vor aplica măsuri complexe de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă, microclimat de gospodărire a su
prafețelor de producție, în care scop :

• se va generaliza dieselizarea tracțiunii feroviare ;
• se vor capta la sursă prin precipitare în electro- 

filtre statice pulberile din gazele de ardere la două 
cuptoare Martin cu oxigen și se vor începe lucrările 
de construcție la încă două cuptoare ;

• se va extinde rețeaua de deservire cu hrană caldă 
la locurile grele de muncă ;

• se vor efectua 200 000 ore de muncă patriotică pen
tru amenajări în incinta secțiilor, înfrumusețarea zone
lor exterioare, sistematizarea căilor de acces.

în toate compartimentele, la toate locurile de 
muncă, organizațiile de partid, sindicat și U.T.C., Co
mitetul oamenilor muncii vor desfășura o amplă și 
intensă muncă politieo-educativă pentru ridicarea 
conștiinței socialiste a oamenilor muncii din combinat, 
cunoașterea, aplicarea și desfășurarea întrecerii pe 
obiective concrete, transformarea acestei întreceri în- 
tr-un factor dinamizator al activității întregului co
lectiv.

Ne exprimăm convingerea că toate întreprinderile 
din ramura industriei metalurgice vor răspunde cu în
suflețire la această chemare, demonstrînd hotărîrea 
neabătută de a transpune în viață politica partidului 
de dezvoltare ascendentă a societății noastre socialiste, 
de creștere a nivelului de trai material și cultural al 
întregului popor. Angajamentele ce ni le asumăm ex
primă încrederea și adeziunea noastră totală la politica 
internă și externă a Partidului Comunist Român, dra
gostea și atașamentul nostru muncitoresc față de con
ducerea partidului și statului,. în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, hotărîrea nestrămutată de a con
sacra toate forțele și capacitatea noastră de muncă în
făptuirii obiectivelor istorice trasate de cel de al X-lea 
Congres al P.C.R. 
triei socialiste.

Criterii de aplicare • metode

ACORDUL GLOBAL

pentru înflorirea multilaterală a pa-

Comitetul de partid
Petru LUNGU
Comitetul oamenilor muncii 
ing. Costache TROTUȘ
Comitetul sindicatului
Gheorghe DÎRLEA
Comitetul U.T.C.
Constantin BARASCU

de calcul • rezultate

■il A CIILTUIIILE 1INIFERCALATE
la C.A.P. Țigă- 

județul Iași, recoltele 
dublat iar producția

nași, 
s-au 
de lapte a crescut de peste 
trei ori. Au fost livrate la 
fondul de stat, peste plan, 
330 tone cereale, 150 tone 
legume, 2 000 hectolitri lap
te, 35 tone struguri, 45 tone 
fasole etc. Din datele de la 
sfîrșitul anului rezultă că 
peste 75 la sută din valoa
rea producției globale și 
circa 88 la sută din venitu
rile bănești ale cooperatori
lor au fost realizate în a- 
cord global. O bună expe
riență oferă cooperativa a- 
gricolă din Țigănași în ce 
privește aplicarea acordului 
global la cultura intercala
tă. de. fasole prin porumb. 
Dacă pînă în anul 1970 în 
cooperativă se obțineau a- 
nual circa 8 tone de fasole, 
în anul 1971 producția a 
crescut la peste 110 tone, 
numai de pe suprafețele în 
care fasolea a fost cultivată 
prin porumb.

După cum se știe, pro
ducția celor două plante 
cultivate intercalat depinde 
în primul rînd de densita
tea lor. In condițiile în 
care în cooperativă cul
tura de bază e porumbul 
s-a avut în vedere stabili
rea unei densități optime 
pentru ambele culturi. Cri- . 
teiiiul de bază l-a consti
tuit . realizarea producțiilor 
planificate la porumb cu 
condiția ca valoarea recol
tei la ambele culturi, pe 
hectar, să depășească va
loarea producției pe hecta
rul de cultură pură. De a- 
ceea s-a hotărît realizarea 
unei densități de cel puțin 
42 000 plante de porumb și 
cel mult 3 500 cuiburi 3 de 
fasole la hectar. Iată cum 
s-a procedat la aplicarea a- 
cordului global în cultura 
asociată porumb-fasole. în 
primul rînd s-a trecut la 
repartizarea ■ suprafețelor 
cultivate cu porumb, pe un 
braț de muncă revenind in 
medie 1,5 hectare. Cum te
renurile diferă ca grad de 
fertilitate, sarcinile de pro
ducție au fost stabilite di
ferențiat pe sole și parcele, 
ele variind între 2 000—4 100 
kg la hectar. Și tarifele la

tonă au fost cuprinse între 
170—350 lei, din care 40 la 
sută — în natură. Pentru 
producția obținută peste 
plan s-a aplicat retribuție 
suplimentară cu plata în 
natură, fără a se depăși 60 
la sută din cantitatea rea
lizată în plus.

După repartizarea supra
fețelor și a sarcinilor de 
producție pe fiecare coope
rator în parte și a tarifelor 
la tonă,, s-a trecut la stabi
lirea condițiilor în care coo
peratorii se angajează să 
cultive fasole intercalată în 
porumb. Aceste condiții a- 
veau în vedere, în primul 
rînd, numărul maxim de 
cuiburi ce se pot semăna la 
hectar, precum și obligația 
fiecărui cooperator de a 
preda cantitatea de fasole 
ce revine cooperativei, gata 
selectată. Acordul global la 
această cultură s-a aplicat 
cu plata numai în natură 
și anume jumătate din pro
ducția obținută revine coo
peratorului cu obligația in
să să realizeze sarcina de 
producție Ia porumb.

Care au fost rezultatele 
introducerii acestui sistem 
de organizare și retribuire 
a muncii la cele două cul
turi asociate ? în primul 
rînd, s-a depășit producția 
medie la hectar cu peste 900 
kg, ceea ce raportat Ia în
treaga suprafață înseamnă 
o producție suplimentară de 
710 tone porumb. De ase
menea, la fiecare hectar 
cultivat cu porumb s-au 
mai obținut 160 kg fasole. 
Din calculele de eficiență 
economică rezultă că valoa
rea producției obținute de 
pe hectarul cultivat cu po- 
rumb-fasole depășește cu 
330 lei valoarea producției 
ce s-ar fi obținut la hec
tarul cultivat numai cu po
rumb. Luîndu-se în calcul 
întreaga suprafață, rezultă 
un spor de venit de peste 
240 000 lei, fără a mai lua 
în calcule și valoarea pro
ducției suplimeritare de po
rumb.

Depășirea 
planificate 
culturi sau 
terminat o 
punzătoare

producțiilor 
și la celelalte 
sectoare a de- 
creștere cores- 
a veniturilor

membrilor cooperatori. E 
suficient să amintim doar 
că valoarea fondului de re
tribuire a fost cu 750 000 lei 
mai mare decît cel planifi- 

’ cat. Repartizarea venituri
lor s-a făcut însă după pro
ducția obținută și munca 
depusă de fiecare. Din rîn- 
dul celor cu rezultate bune 
am ales familia cooperato
rului Dumitru Ceucă. îm
preună cu soția, a reușit să 
obțină la hectar, de pe su
prafețele lucrate în acord 
global, peste 8 500 kg po
rumb boabe, 2 580 kg fa
sole, 2100 kg floarea-soa- 
relui, 48 ' ri.
zahăr, 20 tone cartofi 
Veniturile 
ceastă familie în anul 
se cifrează la 14 307 
1 300 kg grîu, 6 050 kg 
rumb, 432 kg fasole, 830 kg 
cartofi, 40 kg

Pe baza 
cîștigate, se 
la extinderea 
tercalate de 
porumb pe întreaga supra
față. în acest scop, o dată 
cu repartizarea suprafețelor 
pe formațiuni de lucru și 
oameni, au fost stabilite 
toate elementele necesare 
aplicării acordului global. 
Accentul s-a pus în primul 
rînd pe realizarea sarcini
lor de producție la cultura 
porumbului. Pentru fasole 
se are în vedere respecta
rea densității de 3 500 cui
buri la hectar, precum și o- 
bligația cooperatorilor de a 
semăna fasolea în perioada 
25—30 aprilie, perioadă care, 
după calculele specialiștilor 
de aici, s-a dovedit a fi cea 
optimă. Cît privește asigu
rarea seminței, executarea 
lucrărilor mecanice, ferti
lizarea parcelelor, acestea 
cad în sarcina cooperativei. 
Și în anul acesta, la fasolea 
intercalată plata se 
numai în 
proporție 
producția 
dițiile în 
hectar se , _ . ...„
fasole, producția totală pe 
cooperativă va fi de peste 
160 tone, din care jumătate 
va reveni membrilor coo
peratori.

tone sfeclă
realizate de

de 
etc.
a- 

1971 
lei, 
po-

zahăr etc. 
experienței 

va proceda 
culturii in- 
fasple prin

face 
natură și tot în 
de 50 la sută din 
obținută. în con- 
care pe ■ fiecare 
vor obține 180 kg

Iosif POP

CONSTRUCTORII PLATFORMEI
DIN TÎRGOVIȘTE

INDUSTRIALE

(Urmare din pag. I)

— 500 tone la ciment ;
— 1 000 tone Ia combustibil ;
— 1 500 kg Ia electrozi de sudură.

în acest scop se vor lua măsuri pentru o mai bună 
gospodărire și folosire a materialelor de construcții, 
se vor executa în ateliere centralizate armăturile din 
oțel-beton în proporție de 80 Ia sută, iar carcasele și 
confecțiile metalice. în proporție de 100 la sută.

• Se va asigura o mai bună utilizare a timpului de 
lucru, astfel ca indicele de folosire a timpului maxim 
disponibil să crească cu 2 la sută față de anul 1971, în 
așa fel ca în anul 1972 acesta să ajungă la cel puțin 
96,5 la sută.

• Organizarea unui șantier model la sectorul lami
noare de lă Uzina de oțeluri aliate, pe următoarele 
criterii :

— pregătirea producției, programarea, lansarea în 
execuție și urmărirea realizărilor pe bază de metode 
moderne de calcul ;

— tehnologii și metode de lucru avansate, cu grad 
superior de mecanizare a lucrărilor ;

— realizarea de economii la materiale și cheltuieli 
de producție față de nivelurile prevăzute ;

— executarea lucrărilor de construcții-montaj în 
acord global în proporție de 100 la sută ;

• Utilizarea mașinilor și a utilajelor de construcții 
din parcul activ în proporție de 90 la sută la plan fizic 
și în acord global. Extinderea lucrului în două schim
buri la cel puțin 70 la sută din numărul de excava
toare, buldozere, cilindri compresori și centralele de 
preparare a betoanelor, executarea mecanizată în pro
porție de 95 la sută a lucrărilor- de excavați! și um
pluturi și de 98 la sută a lucrărilor de betoane și 
mortare ;

• Pînă la sfîrșitul anului 1972 vom generaliza pregă
tirea, programarea, lansarea și urmărirea producției 
pe bază de metode moderne de calcul ;

• Din numărul salariaților necalificați vom pregăti 
500 de muncitori în meseriile de zidari, dulgheri, fie- 
rari-betoniști și lăcătuși montori și vom specializa 
și autoriza 50 muncitori pentru realizarea sudurilor de 
înaltă tehnicitate ;

• Vom ridica nivelul calitativ al lucrărilor de con- 
«trucții-montaj prin :

— executarea de betoane aparente ;
— eliminarea tencuielilor necondiționate de tehnolo

gie în procent de 100 la sută ;
— introducerea cofrajelor industriale la peste 80 la 

sută din volumul betoanelor turnate ;
— recepționarea lucrărilor numai cu calificative de 

„foarte bine11 și „excepțional11.
o Asigurarea îmbunătățirii permanente a 

de muncă și viață a salariaților prin :
— intensificarea activității de îndrumare 

privind securitatea muncii ;
— îmbunătățirea calității și condițiilor de

Tîrgoviște fac un călduros și tovărășesc apel către co
lectivele de oameni ai muncii din unitățile furnizoare 
de utilaje tehnologice, construcții metalice, materiale 
de construcții și instalații pentru respectarea exem
plară a termenelor de livrare a produselor, garanție a 
îndeplinirii la un înalt nivel a acestor angajamente.

Sîntem convinși că toate colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile de construcții și montaj din țară 
vor răspunde cu entuziasm la această chemare la în
trecere și vor depune toate eforturile pentru traducerea 
în viață a mărețului program elaborat de Congresul 
al X-lea al P.C.R., de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România.

Comitetul de partid
Mihai GHEORGHE
Comitetul oamenilor muncii
Iulian TUDOSE
Comitetul sindicatului
Visarion NEDELCU
Comitetul U.T.C.
Virgil ALBEA

condițiilor

și control

servire a 
mesei, extinzînd la cantineie șantierelor formele 
autoservire in proporție de 70 la sută ;

— amenajarea de terenuri sportive prin muncă 
triotică ;

— organizarea de acțiuni cultural-educative în 
derea petrecerii în mod plăcut ș: Instructiv a timpului 
liber.

o Șantierul național al tineretului de pe această 
platformă va aduce o însemnată contribuție la reali
zarea obiectivelor din angajament și va realiza, pînă la 
sfîrșitul anului 1972, structurile de rezistență de la 
sălile de mașini de la laminorul de profile mijlocii și 
ușoare, precum și de la stațiile de transformare de pe 
platforma industrială.

Sub conducerea organizației de partid vom acționa 
ferm pentru îndeplinirea exemplară a marilor sarcini 
și angajamentelor luate. în acest fel, constructorii de 
pe platforma industrială Tîrgoviște vor aduce o pre
țioasă contribuție la îndeplinirea și depășirea planului 
de stat pe anul 1972, la dezvoltarea pe noi trepte a 
scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.

Constructorii platformei industriale din municipiul

de

pa

ve-

, • - ..

_ ..

■
ihm

iBt

$
|1;

jf» I

n «i

ss
'•W

I

■ •:

si ■■I
I

11
Ol

I 1■ ii 
tifel s
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Dezvoltarea si modernizarea industriei
(Urmare din pag. I)

în industria construcțiilor de ma
șini ponderea produselor noi sau mo
dernizate a reprezentat aproape o 
cincime ; ponderi însemnate s-au în
registrat și în industria chimică și 
industria ușoară. Sînt, desigur, rezul
tate bune, dar, în același timp, sînt 
rezultate care ne obligă la muncă 
mai insistentă pentru a spori substan
țial forța competitivă a industriei 
noastre. Acest lucru este cu atît mai 
necesar cu cît în 1971, în unele ramuri 
ale industriei nu s-au realizat toate 
sarcinile planului de asimilări și mo
dernizări la anumite produse, s-au în
registrat întîrzieri în realizarea gra
dului stabilit de integrare a fabrica
ției pentru unele produse executate 
pe bază de licențe.

în anul care a trecut s-au inten
sificat preocupările pentru adîncirea 
profilării și specializării producției în 
construcția de mașini, în fabricația 
de scule, dispozitive și verificatoare, 
organe de asamblare, piese forjate și 
turnate, construcții metalice, ele
mente pneumatice și hidropneuma- 
tice, utilaj chimic, metalurgic și 
pentru industria materialelor de con
strucții. Este necesar însă ca în ac
tuala etapă să abordăm forme supe
rioare de specializare și anumd, pe 
de o parte, concentrarea producției 
de. piese și organe de mașini de uz 
general, iar pe de altă parte, adîncirea 
specializării tehnologice. Trebuie ară
tat că nomenclatorul de producție al 
multor uzine este încă încărcat cu un 
număr mare de repere și subansamble 
care s-ar putea produce centralizat 
în uzine specializate, în condiții de e- 
ficiență ridicată.

întregul program de dezvoltare a 
industriei în actualul cincinal este

de impera- 
eficienței e- 

spune
străbătut ca un fir roșu 
tivul ridicării nivelului 
conomice. Desigur, se poate 
că, în anul trecut, așa cum relevă și 
comunicatul, s-au obținut rezultate 
notabile în această direcție. Așa, de 
pildă, productivitatea muncii a sporit 
aproape cu 6 la sută ; în comparație 
cu anul 1970 s-a obținut o reducere 
a cheltuielilor materiale de produc
ție pe întreaga industrie și în spe
cial în construcțiile de mașini și 
metalurgie care, alături de depășirea 
planului de producție, au dus la ob
ținerea de acumulări bănești peste 
plan ; s-au obținut economii prin re
ducerea consumurilor specifice față 
de normele planificate la metal, cocs 
de furnal și la alte materii prime și 
materiale.

Evidențiind rezultatele înregistrate 
în folosirea mai eficientă a potenția
lului productiv al industriei noastre, 
în micșorarea consumurilor specifice 
la o serie de materii prime și mate
riale, în reducerea cheltuielilor 
producție, comunicatul relevă 
unele neajunsuri ale activității 
această ramură care, în ultimă 
stanță, s-au repercutat asupra nivelu
lui productivității muncii, cos
turilor de producție și rentabilității 
activității economice. La o serie de 
produse planul nu a fost realizat da
torită în bună măsură neîndeplinirii 
planului de punere în funcțiune a 
unor capacități industriale, nerealiză- 
rii parametrilor proiectați, deficien
țelor manifestate în organizarea pro
ducției și a muncii, încălcării disci
plinei contractuale de către unele în
treprinderi industriale.

Rămine ca o îndatorire importantă 
a conducerilor de întreprinderi, cen
trale și ministere, de a acționa ho- 
tărît pentru recuperarea rămânerilor

de
Și 

din 
in-

în urmă la unii indicatori de plan, 
pentru utilizarea cu indici superiori a 
capacităților de producție — în anul 
trecut fondul de timp disponibil al 
mașinilor-unelte în industrie a fost 
utilizat numai în proporție de 71 la 
sută în secțiile de bază și 57 la sută 
în secțiile auxiliare — creșterea mai 
susținută a productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor materiale, 
pentru ridicarea calității și creșterea 
rentabilității.

Potrivit indicațiilor date de condu
cerea partidului, acțiunea de auto- 
utilare a cunoscut un puternic im
puls, afirmîndu-se ca o sursă impor
tantă de dotare tehnică a întreprin
derilor prin efortul propriu al mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor. 
Prin punerea în valoare a acestor 
inițiative, în anul 1971 s-au realizat 
numeroase mașini, utilaje și aparate, 
a căror valoare a reprezentat peste 
750 milioane lei. Cu toate rezultatele 
bune obținute în anul trecut, putem 
spune că această acțiune este încă 
departe de a valorifica potențialul 
imens de creație tehnică exis
tent în fiecare întreprindere. Ex
tinderea corespunzătoare a aces
tei activități impune însă un sprijin 
mai susținut din partea centralelor 
și ministerelor, o coordonare mai 
bună a acțiunilor, cooperarea mai 
largă între întreprinderi în realiza
rea de subansamble, piese de schimb, 
documentații și asistență 
Ar constitui un real sprijin 
întreprinderile constructoare de ma
șini generalizarea experienței pozi
tive dobîndite în această direcție de 
Uzinele de autocamioane Brașov, U- 
zina de construcții de mașini Reșița, 
uzinele „Vulcan“-București, „1 Mai11- 
Ploiești, Combinatul siderurgic Ga
lați etc.

tehnică, 
pentru

Deosebit de semnificativ este fap
tul că rezultatele în dezvoltarea in
dustriei în anul 1971 au fost obținute 
în condițiile aplicării consecvente a 
măsurilor stabilite de Conferința Na
țională din anul 1967 și Congresul al 
X-lea al partidului cu privire la per
fecționarea organizării, conducerii și 
planificării economiei noastre, afir
mării tot mai puternice a democra
tismului economic, atragerii în mai 
mare măsură a oamenilor muncii la 
conducerea activității economice și 
valorificării inițiativei lor creatoare.

Acțiunile întreprinse pentru mo
dernizarea structurilor de organizare 
a activității economice, pentru creș
terea atribuțiilor și competențelor 
unităților productive, accentuarea 
rolului factorilor economico-finan- 
ciari în mecanismul economic, per
fecționarea activității de planificare 
pe ramuri și în profil teritorial, in
tensa activitate de perfecționare prin 
legislație a tuturor compartimente
lor activității economice sînt de 

. natură să creeze concordanța dintre 
stadiul actual de dezvoltare și mo
dernizare a forțelor de producție și 
formele și metodele de conducere a 
producției materiale în scopul ridi
cării generale a eficienței eco
nomice.

Apropiata conferință pe țară a oa- 
drelor de conducere din întreprin
deri și centrale industriale și de con
strucții va analiza rezultatele obți
nute pe calea ridicării calitative a 
activității industriei noastre socia
liste și va elabora direcțiile de orien
tare și măsurile de întreprins pen
tru perfecționarea în continuare a 
întregii activități, pentru sporirea 
substanțială a contribuției acestei 
ramuri de bază a economiei la pro
gresul general al țării.

Din fabrici și institute, 
de pe șantiere și ogoare

Scrisorile pe teme economice primite în ultimele 
șapte zile ne determină să abordăm, pentru a 
doua oară in decurs de cîteva săptămini, problema 
importanței stimulării creației tehnice proprii.

Incontestabil, creația tehnică originală are o 
excepțională valoare pentru economia națională și 
ea n-ar mai trebui argumentată, lucrurile fiind la 
înțelegerea oricui. însă, vorba zicalei, „teoria ca 
teoria, dar practica șchioapătă". Și iată că practica 
ne trimite impulsuri critice.

Transferîndu-se de la Combinatul chimic din 
Turnu-Măgurele la I.P.R.U.C.-Făgăraș, turnăto
rul formator Dumitru Samoilă a lăsat în urma 

sa, la combinatul de pe malul Dunării, nu mai 
puțin de șase inovații și raționalizări, realizate in
tr-un singur an. Prin urmare, este vorba despre 
un muncitor inventiv și activ, ca mulți alții, de pe 
urma cărora beneficiem de rezolvări tehnice cu o 
mare eficiență economică în producția materială. 
Asemenea oameni trebuie prețuiți — și societatea 
noastră îi și prețuiește, avem nenumărate dovezi. 
Cu atît mai mult surprinde observația tovarășului 
Samoilă, care ne scrie : „Inovațiile mele se aplică, 
însă nici acum n-am primit drepturile ce mi se 
cuvin. în luna septembrie 1971 am trimis com
binatului din Turnu-Măgurele o scrisoare. Răspun
sul ? îl aștept și acum. Nu vreau să cred că inova
țiile au fost însușite de alții...11.

Nici vorbă despre așa ceva, tovarășe Samoilă ! 
Am trimis scrisoarea dv. Consiliului municipal al 
sindicatelor Tr. Măgurele, pentru o cercetare la 
fața locului. Și iată ce ni se răspunde : „A reieșit 
că intirzierea s-a produs la atelierul uzinal, la în
tocmirea documentației și a calculelor ante și post- 
calculate. S-a mai stabilit că nu au apărut „coau
tori11... S-a luat măsura ca pînă la data de 15 fe
bruarie să se perfecteze documentația și să se 
trimită inovatorului drepturile cuvenite legal11.

Așadar, lucrurile s-au limpezit. Dar... numai In 
parte. Nu atelierul uzinal a provocat intirzierea re
zolvării. Cineva de acolo, despre care nu se spune 
nimic. Probabil cineva de tipul acelora care, cînd 
este vorba de stimularea creației tehnice și de drep
turile altora, pare cuprins de amnezie...

Vom vedea, in cele ce urmează, cum și în ce con
diții este stimulată, cu efecte pozitive pentru socie
tate, activitatea creatorilor noștri de tehnică nouă. 
Tovarășul Ștefan Ignat, de la Direcția navigației 
fluviale din Galați, ne scrie : „Inovațiile aplicate la 
noi, anul trecut, au dus la o economie în valoare 
de aproape 1 800 000 lei11. Și acum vă solicităm toată 
atenția : „Aceste succese — adaugă semnatarul scri
sorii — se datoresc atît bunei orientări a inovatori
lor spre soluționarea unor probleme tehnice ma
jore, cit și sprijinului acordat de forurile noastre 
tehnice și promptitudinii cu care au fost retribuiți 
inovatorii respectivi". Ceea ce nu s-ă intîmplat cu 
Gheorghe Ionaș, ale cărui inovații nu s-au bucurat 
de toată considerația din partea conducerii Fabricii 
de lapte din Buzău — sau cu Ion Traian, a cărui 
invenție (înaintată la uzina ,,Carbochim“-Cluj) a 
fost respinsă fără o matură chibzuință,

Este locul, aici, pentru o precizare. Statul, socie
tatea noastră socialistă sînt direct interesate în 
stimularea mișcării inovatorilor, ceea ce inclu

de recompensarea lor materială. Nu întîmplător legea: 
prevede obligații precise pentru unitățile economice 
privind recompensarea bănească a inventatorilor și 
inovatorilor. Cel ce tărăgănează sau escamotează re
compensa, potrivit condițiilor legale, acordată crea
torilor de tehnică, nu aduce, cum poate își închi
puie, economii statului, ci, dimpotrivă, provoacă 
daune.

Deunăzi a venit la redacție un tînăr tehnician. 
Invenția lui, pe cît se pare, excepțională, sub 
aspectul eficienței, realizată la C.I.L. Suceava, s-a 
soldat cu mari economii. El, insă, n-a primit, pînă 
acum, nici un ban; Zic unii : „Cum, dom’le, dacă-i 
dăm cit prevede legea înseamnă că ajunge la sume 
prea mari. Cum să-i dăm atît ?“ Să-’i dăm, dacă-1 
lege ! Cînd cineva care n-a depus nici un efort in
telectual are în mînă un norocos bilet Loto sau Prono 
de sute de mii de lei, întreprinderea de stat i-I 
onorează. Și atunci, cum să existe „rezer
ve11 în cazul unui om care, prin munca lui neobo
sită, de cine știe cît timp, aduce societății, econo
miei naționale beneficii considerabile ?

Ne vom ocupa mai pe larg de cazul semnalat in 
zilele următoare.

Revenim la alte semnale. Iată, mai întîi, răs
punsul scris al Oficiului de stat pentru in
venții și metrologie, către ing. Victor Cioba- 

nu, de la întreprinderea de transporturi din Iași : 
„Obiectul dosarului nr.... intitulat „Dispozitiv elec
tromagnetic pentru semnalizarea schimbării de 
mers a autovehiculelor11, nu se încadrează în profi
lul de fabricație al uzinei „Electromagnetica" și, 
ca atare, refuzul acesteia de a deveni titular de 
brevet este justificat. Din memoriul autorilor re
iese că atît prototipul, cît și experimentările au 
fost realizate cu sprijinul material al întreprinde
rii de transport Iași, deci este normal ca această 
întreprindere să devină titular de brevet atit pen
tru ajutorul material acordat autorilor, cît și pen
tru faptul că este interesată în aplicarea soluției 
tehnice respective. în cazul în care soluția va fi 
caracterizată ca invenție, întreprinderea respectivă 
va putea generaliza această invenție la toate uni
tățile interesate, atit in țară, cit și in străinătate. 
Ca atare, descrierea a fost trimisă la I.T. Iași cu 
adresa nr....“

Si acum, cîteva observații pe marginea acestui 
răspuns. Privitor la interpretare : în cazul 

, respectiv, O.S.I.M. nu se manifestă ca o auto
ritate tehnică, ci ca un oficiu de înregistrare și dis

pecerat. Privitor la orientare : normal era ca pro
punerea de invenție să fie trimisă unei uzine con
structoare de autovehicule, competentă în a dispu
ne — și nu unei întreprinderi de transport, cu po
sibilități limitate. Privitor la operativitate : de la 
înregistrare (ianuarie 1971) și pînă la restituire (de
cembrie) au trecut 11 luni. Privitor la eficiență : 
o asemenea manieră de lucru — cînd aplicarea 
unei idei tehnice este lăsată în exclusivitate pe 
seama inventatorului, O.S.I.M. neangajîndu-se la 
o contribuție activă — nu este de natură să stimu
leze, la scara posibilităților noastre reale, creați* 
tehnică proprie.

Poate este cazul să se ia în dezbatere unele pro
puneri care apar adeseori, ca un leit-motiv. în 
corespondențele primite la redacție pe această 
temă. Iată cîteva din aceste sugestii : 1. O.S.I.M. 
6ă trateze aplicarea unei invenții nu cu în
treprinderea x, ci cu ministerul, care, prin 
profilul și posibilitățile sale, ar urma să fie titu
larul brevetului de invenție. 2. O.S.I.M. să fie înca
drat cu un serviciu juridic care să urmărească atît 
obligațiile și drepturile unității economice, care 
decurg din aplicarea invenției, cît și drepturile le
gale ale autorilor. 3. O persoană influentă, din con
ducerea ministerului (s-a sugerat, eventual, ca un 
ministru adjunct) să aibă și obligația de a urmări 
aplicarea invențiilor și inovațiilor concepute de sa- 
lariății ramurii industriale respective — și de a 
trata, cu omologii săi din alte ministere, rezol
varea invențiilor care n-au aplicabilitate în ramura 
respectivă.

Desigur, mai pot fi și alte propuneri in masa 
creatorilor noștri tehnici. Le vom face publice pe 
măsură ce ne vor sosi. Cert este, însă, că există un 
cadru legal, un climat propice și avem toate posi
bilitățile să impulsionăm, mult mai puternic, miș
carea . de invenții și inovații. Va fi în interesul 
economiei naționale și, implicit, al nostru, al tu
turor.

Ștefan ZIDARIȚA
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ÎN DEZBATERE-ÎMBUNĂTĂȚIREA MANUALELOR ȘCOLARE
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încheierea lucrărilor

PREDAREA BIOLOGIEI
adunării generale anuale
a Academiei de stiinte

e 5

să ajute efectiv agricole și silvice

între inventarea holo
grafici — realizarea de 
imagini în trei dimensiuni 
— și răsplătirea inventato
rului cu Premiul Nobel 
pentru fizică au trecut 
23 de ani. Este una dintre 
cele mai lungi perioade de 
așteptare din istoria pres
tigioasei distincții și o pri
vire retrospectivă ne va 
îngădui să urmărim proce
sul dificil de prefacere a 
ideii într-o realitate palpa
bilă. .

Așadar, în 1943, cercetă- 
origine

la înțelegerea legilor materiei vii
Consider cît se poate de binevenită 

o discuție despre manualele școlare 
în. paginile ziarului „Scînteia", me
nită să contribuie la perfecționarea 
acestor atît de importante instrumen
te ale procesului instructiv-educativ 
școlar. Pentru că — deși, de la an 
la an, în multe privințe revizuite și 
îmbunătățite — cărțile școlare încă 
nu reușesc să satisfacă exigențele 
unui invățămînt adecvat cerințelor 
societății moderne, înaltelor scopuri 
educative înscrise în obiectivul școlii 
noastre de azi. După părerea mea, 
cea mai mare parte a lor nu oglin
desc încă în măsura cuvenită schim
bările fundamentale care au avut loc 
în dezvoltarea științei și tehnicii în 
ultimele decenii. An de an au apă
rut noi manuale, fără să vădească o 
concepție nouă și modalități noi de 
prezentare. Propunîndu-mi să parti
cip la această discuție, în cele ce ur
mează voi expune citeva opinii re
feritoare la manualul de biologie, care 
trebuie să oonstituie un îndrumar efi
cient în educația științifică a elevilor 
din liceu, în formarea unei concepții 
materialist-dialectice despre viață.

Biologia, prin avîntul său deosebit 
din ultimii ani, se impune cu autori
tate în arena științifică, în concertul 
celorlalte științe. Competența cu care 
intervine in desfășurarea proceselor 
biologice, precum și multiplele apli
cații în practica ameliorării raselor 
de animale și soiurilor de plante, cit 
și in elucidarea problemelor geneti
cii umane, justifică pe deplin locul 
bine meritat ce-1 ocupă azi în pro
gramele școlare, în învățămîntul de 
toate gradele. Subliniind că este ne
cesar să acordăm mai mare atenție 
înarmării tineretului cu noile desco
periri în toate domeniile de activi
tate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta, la Plenara Comitetului Central 
al partidului din noiembrie 1971, că 
„un rol important în această direcție 
îl au fizica, chimia, matematica, bio
logia, ale căror concluzii demon
strează materialitatea lumii, justețea 
materialismului dialectic și istoric". 
Poate nici un alt obiect nu contribuie 
mai bine ca biologia la răspîndirea 
în masa elevilor a cunoștințelor știin
țifice, ajutînd la formarea unei con
cepții înaintate despre viață, începînd 
cu apariția vieții pe pămînt, întregul 
proces de evoluție a viețuitoarelor 
vegetale și animale și terminînd cu 
întregul proces de formare a omului 
în lumina noilor descoperiri ale știin
ței moderne.

Or, tocmai în acest domeniu al 
valorificării potențelor științifice și 
educative ale studiului biologiei s-au 
manifestat serioase carențe. Colec
tivele de elaborare-a programelor și- 
bianualelor n-au manifestat o con
cepție unitară și clară cu privire la 
scopul, formele și metodele după 
care trebuie elaborate aceste instru
mente indispensabile bunei desfășu
rări a învățămîntului. _ Ca _ urinare, 
în predarea științelor biologice în li
cee s-a perpetuat pînă acum un de
calaj evident între programă, ma
nualele utilizate și cerințele exprese 
ale științei moderne. Despre aceste 
lipsuri s-a scris, nu o dată, și în 
„Scînteia".

Ca urmare a criticilor aduse, prin- 
tr-o intensă conlucrare a profesor.i- 
,ior și specialiștilor, s-a pornit la 
transpunerea în viață a sarcinilor 
trasate de partid pentru perfecționa
rea școlii și legarea sa mai strinsă 
de cerințele vieții, Ia îmbunătățirea 
substanțială a predării diferitelor 
obiecte de studiu. Comisia de învăță- 
mint biologic de pe lingă Ministerul 
Educației și învățămîntului a trecut 
la elaborarea unor programe noi, co
respunzătoare nivelului atins de 
dezvoltarea biologiei moderne, care 
restructurează fundamental predarea 
științelor biologice în liceu și re
flectă etapa trecerii biologiei de la 
disciplinele sale morfologice (descrip
tiviste) la cele fiziologice și cele pri
vind comportamentul și relațiile fiin
țelor cu. mediul, respectiv — .etoiogia 
și ecologia (aplicative). Astfel, _în- 
cepînd cu 
In liceu se 
tradiționalelor 
gia" etc..

Se Înțelege de la sine că pre
darea cu bune rezultate presupune 
și manuale corespunzătoare. Noile 
manuale de biologie le dorim, de la 
început, radical superioare celor 
existente (de care este inutil să ne 
mai ocupăm, deoarece nu vor mai fi 
utilizate) nu numai prin 
tică și conținut, dar și în 
lor

tema- 
calitatea 

de ghiduri pentru profesori 
și de instrumente utile la înde- 
mîna elevilor, pe linia efortului de

puncte de vedere

înțelegere funcțională și In continuă 
transformare a lumii vii.

Elaborarea unui manual școlar 
este, evident, o operă deosebit de 
dificilă și care cere din partea auto
rilor nu numai competență științifică, 
dar și măiestrie pedagogică, price
perea de a face accesibile noțiunile 
prezentate. Pentru aceasta, mi s-ar 
părea util ca fiecare temă tratată 
să reprezinte o sinteză a fenomene
lor biologice în discuție. Să evităm 
balastul de elemente nesemnificative, 
descriptiviste, care nu fac decît să 
supraîncarce memoria elevilor, in loc 
să-i facă să înțeleagă și să rețină pro
cese și legi — fenomene atît de 
des întilnite in manualele pe care le 
utilizăm acum. Trebuie să mijlocim, 
prin intermediul cărții, o activizare 
a gîndirii elevilor. De aceea, fiecare 
fenomen trebuie să fie formulat ac
cesibil, argumentat pe bază de cauze 
științifice și ilustrat în scheme, gra
fice, fișe, divers colorate și simbo
lizate unitar de-a lungul evoluției.

In acest scop, aș propune ca orice 
fenomen biologic cu implicațiile lui 
să fie tratat cronologic după un ghid 
unitar. De exemplu, prezentind evo
luția aparatelor și sistemelor de or
gane in scara animală, să se men
ționeze : pe ce treaptă au apărut, 
sub ce formă, denumirea lor. stadiul 
de organizare și complicare a fiecă
ruia ca urmare a influenței suferite- 
din partea condițiilor de mediu, mod 
de trai etc. Iar tratarea fiecărui fe
nomen biologic să nu se considere 
încheiată înainte de a se sublinia 
materia vie în acțiune, relațiile ei cu 
mediul înconjurător, consecințele, a- 
rătîndu-se totodată și învățămintele 
practice ce decurg din studiul feno
menului respectiv. Tot astfel, vii
toarele manuale nu mai pot fi con
cepute fără anexe care să cuprindă : 
index privind elimologia termenilor 
științifici ; întrebări recapitulative ; 
texte suplimentare sub tormă de lec
turi ; trimiteri la bibliografia folosită 
de autori și existentă (dacă se poate 
pe capitole) etc. După cum cred că 
noile manuale se vor remarca prin- 
tr-o ținută grafică mai îngrijită și 
nu vor mai avea pagini albe și capi
tole întregi inversate (cum sînt la 
actualele manuale de Anatomie și 
Fiziologia omului pentru anul III).

Sigur că nu numai cu manuale 
bine concepute și elaborate se re
zolvă toate cerințele educative ce re
vin studiului biologiei. Profesorului, 
în primul rînd. îi revine rolul nobil 
de a acționa creator și de a găsi, la 
rindul său, cele mai eficiente metode 
alături de manual, pentru îndruma
rea elevilor spre înțelegerea realistă 
a fenomenelor biologice.

Pro!. Ion BOTOROG
Liceul „N. Grigorescu" 
din Cîmpina

Sîmbătă s-au încheiat lucrările a- 
dunării generale anuale a Academiei 
de științe agricole și silvice consa
crate analizării activității de cerce
tare științifică și de producție desfă
șurate în anul trecut, dezbaterii și 
aprobării programului de dezvoltare 
pentru 1972 și a planului de muncă al 
prezidiului și secțiilor științifice pen
tru înfăptuirea sarcinilor majore ale 
agriculturii în actualul cincinal.

Adunarea generală a fost urmată 
de referate și comunicări științifice 
privind unele rezultate în ameliora
rea plantelor, ridicarea potențialului 
productiv al solurilor prin fertiliza
re și irigații, creșterea și îngrijirea 
animalelor, extinderea speciilor fo
restiere de mare valoare economică.

în încheierea lucrărilor, participan- 
ții au adoptat, în unanimitate, o te
legramă adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune între altele : încredințăm con
ducerea partidului, pe dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, că întreaga 
putere de muncă și capacitate de 
creație a tuturor celor care lucrează 
pe tărimul științei sînt puse în 
slujba progresului agriculturii, pentru 
a contribui la îndeplinirea sarcinilor 
majore pe care cel de-al X-lea Con
gres al partidului le-a trasat acestui 
important sector al economiei
ționale. Conștienți de răspunderea ce 
ne revine în cadrul vastului pro
gram de dezvoltare economico-socială 
a țării, însuflețiți in permanență de 
activitatea neobosită pe care o des- 
fășurați, vă asigurăm pe dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, întreaga conducere de 
partid, că vom munci cu pasiune și 
dăruire pentru continua dezvoltare a 
științei și agriculturii românești, pen
tru înflorirea scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

(Agerpres)
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cu premiul OSCAR pentru montaj

”, ;. Astfel, în-
anul școlar 1972—1973 

vor preda, în locul 
„botanica", zoolo

gia" etc., un curs unitar de biolo
gie, incluzînd : Filogenie și Paleon
tologie — anul I ; EÎemente de ana
tomie și fiziologie comparată —-

anul II ; Reproducere și ereditate — 
anul III, și Biologie generală și uma
nă — anul IV. Aceste discipline im
pun, de la bun început, renunțarea, 
in predarea lor, Ia criteriul liniar și 
înlocuirea lui cu cel concentric (sin
tetic).

EXPEDIȚIILE
CUTEZĂTORII ii

In cadrul unei festivități des
fășurate sîmbătă, în sala de 
marmură a Palatului pionierilor 
din Capitală, a avut loc deschi
derea celei de-a III-a expoziții 
„Expedițiile Cutezătorii", orga
nizată sub auspiciile Consiliului 
Național al Organizației Pionie
rilor.

La festivitate au luat parte 
reprezentanți ai Ministerului E- 
duoației și învățămîntului, ai 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, 
centrale, 
sculptori, 
nilor de creație din țara noas
tră, membri ai corpului didactic, 
ziariști, pionieri.

Cu această ocazie, eleva Cintia' 
Constantinescu, membră a echi
pajului pionieresc „Pandurii/lui 
Tudor" de la Școala generală’ nr. 
146 din București, a făcut o 
scurtă prezentare a expoziției. 
Sînt expuse sute de obiecte de 
artizanat, colecții de insecte și 
păsări din fauna țării și. în spe
cial, culegeri din folclorul româ
nesc — adunate de peste 2 000 de 
pionieri, participant la „Expedi
țiile Cutezătorii".

ai unor instituții 
scriitori, pictori și 
membri ai uniu-
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torul englez de _ 
maghiară Dennis Gabor a 
elaborat o teorie nouă 
îndrăzneață, întemeindu-se 
pe cunoștințele acumulate 
în domeniul opticii, care 
demonstrau că lumina este, 
de fapt, o formă de propa
gare a undelor electromag
netice. Se știe că aceste 
unde purtătoare de sem
nale luminoase au drept 
caracteristici esențiale in
tensitatea, frecvența și 
faza- care fac ca ochiul să 
vadă forme, culori și dis
tanțe. Vedem un obiect în 
funcție de poziția noastră 
față de el. Cu alte cuvin
te, pînă la noi ajunge doar 
o parte a frontului de unde 
emis de obiectul respectiv, 
restul fiind mascat de 
prim planuri. Pentru a ne 
întregi imaginea trebuie 
să schimbăm unghiul de 
vedere. Cit despre placa 
fotografică, fiind expusă 
prea mult timp, ea nu în
registrează faza undelor 
care-i parvin și, deci, nu 
redă noțiunea de distanță.

Gabor a imaginat un 
mijloc de a adăuga infor
mația lipsă : fixarea pe 
placă a totalității frontu
lui de unde. în 1948, el nu 
dispunea însă de instru
mentul necesar : o sursă de 
lumină destul de coerentă. 
(Radiațiile luminoase obiș
nuite, naturale și artificiale, 
sînt nu numai spontane, îii- 
timplătoare, dar și de frec
vențe diferite, atomii emi- 
țîndu-le independent unul 
de altul). Ulterior, știința a 
descoperit metoda de a 
face ca atomii să emită 
lumină simultan — așa- 
numita „emisie stimulată", 
care duce la obținerea 
unor radiafiî coerente de 
foarte mare intensitate. 
Pentru această descoperire 
pe care se bazează laserul, 
savanții sovietici Nikolai 
Basov, Aleksandr Prohorov 
și savantul american 
Charles Hard Townes au 
fost distinși cu Premiul 
Nobel. în 1964.

Primul laser („light am
plification by stimulated

Și

emission of radiation", a- 
dică amplificarea luminii 
prin emisie stimulată de 
radiație) a fost construit 
în 1960, de fizicianul ame
rican Theodore Maiman. 
Confrații Iui, Emmet Leith 
și Juris Upatnieks, dispu- 
nînd, în sfirșit, de o sursă 
de lumină coerentă, au 
realizat primele hologra
me veritabile după numai 
doi ani. A urmat o ava
lanșă de experimente și 
idei care au făcut ca ho
lografia,. utilizată cu exce
lente rezultate în diagnoza 
medicală, să fie considera-

Ga- 
alte 
cele

și redarea imaginilor holo
grafice.

Invenția lui Dennis 
bor are nenumărate 
aplicații posibile, în
mai diferite domenii ale 
științei și tehnicii. Ea este 
superioară tuturor metode
lor existente în- ceea ce 
privește stabilirea gradului 
de oboseală a materialelor. 
Hologramele instantanee 
ne ajută să pătrundem în 
intimitatea proceseloi- care 
se desfășoară foarte rapid, 
„înghețind" de pildă, ima
ginea tridimensională a 
unui proiectil lovind ținta.

HOLOGRAM
realizări

și promisiuni
ACTUALITATEA

ȘTIINȚIFICĂ

tă un tărim eu vaste 
perspective.

Evident, previziunea cea 
mai spectaculară se situea
ză in sfera fotografiei, ci
nematografiei și televizi
unii. Căci holografia (ho
los = întreg, tot ; 
phein = a scrie) nu 
seamnă 
stereoscopică, 
du-se intr-o parte sau în- 
tr-alta, schimbindu-și deci 
unghiul vizual, privitorul 
poate vedea efectiv obiecte
le aflate în planul doi al 
hologramei. Să facem să se 
deplaseze imaginile și vom 
avea filmul în relief I... Au 
și fost realizate, de altfel, 
prototipurile camerei de fil
mare și instalației de pro
iectare pentru înregistrarea

ÎN ACEASTĂ LUNĂ

gra- 
în- 

o simplă iluzie 
Deplasin-

Mai amintim cercetările 
privind sistemele cu dis
persie mică. măsurarea
densității particulelor, pro
ducerea cu o foarte mare 
precizie a subansambluri- 
lor optice, controlul elabo
rării sticlei și oțelurilor, a 
materialelor de construcție 
în condițiile anumitor sar
cini dinamice și statice. 
Relativ recent s-a contu
rat o nouă ramură a me
todei în discuție : hologra
fia acustică. Ea ne permi
te să „vedem" zgomotul, 
mai exact efectele produse 
de fenomenele ondulatorii 
și vibratorii asupra 
mitor medii.

Dar poate cea mai 
portantă direcție de 
zare a holografie! o

anu-

stituie ameliorarea tehni
cilor de înmagazinare a 
informației în memoria 
mașinilor de calcul. Dis
pozitivele holografice rea
lizează o densitate extra
ordinară 
intr-un monocristal de 1 cm 
cub pot fi înmagazinate 
milioane de pagini de car
te, expiorabile stmultan. 
Pe de altă parte, microfil
mele obișnuite sînt vulne
rabile la orice zgîrietură, 
la orice pată care acoperă 
mesajul înscris pe ele. în 
schimb, hologramele con
țin un număr atît de mare 
de informații despre docu
mentul stocat, incit o alte
rare parțială nu impietea
ză asupra reconstituirii 
tregului.

Fizicienii noștri, care 
o adevărată tradiție 
cercetare în domeniul 
serilor — savantul 
Agîrbiceanu a construit 
unul dintre primele dispo
zitive de acest fel din 
lume ! — sînt preocupați 
de perfecționarea acestei 
metode noi și promițătoare. 
La Institutul de Fizică A- 
tomică se . lucrează la pu
nerea la punct a unor a- 
plicații holografice in con
trolul pieselor, recunoaște
rea probelor, studiul at
mosferei etc. Cu prilejul 
sesiunii festive a Acade
miei Republicii Socialiste 
România închinate semi
centenarului partidului, au 
fost prezentate un model 
original al procesului de 
transmitere și prelucrare 
optică a informației 
mare generalitate și 
procedeu de studiu 
heterodinare optică a vi
brațiilor acustice ale unei 
membrane, în centrul a- 
cesteia.

Tehnica holografiei este 
legată încă, într-o măsură 
hotărîtoare, de utilizarea 
laserilor. Se pare însă că, 
într-un viitor nu prea în
depărtat, vor fi explorate 
și alte piste. De pe acum, 
datorită utilizării unor 
plăci fotografice speciale,
au fost obținute hologra
me care pot fi „citite" in 
lumină obișnuită. Mai tîr- 
ziu, dar probabil înainte 
de hotarul convențional al 
anului 2000, vor fi 
ționate structuri cu 
fațete, in genul 
compuși ai unor 
care vor înregistra imagi
nile și le vor reda tridi
mensional. Și fără îndoială 
că realizările cele mai 
uluitoare vor fi cele pe 
care nici nu le bănuim.

de informații :

în-
au
de 
la- 
Ion

de 
un 

prin

perfec- 
multe 

ochilor 
insecte,

Ion HOBANA

SPECTACOLE -

Se vor deschide cursurile
postuniversitare

în această lună, la București și în 
alte centre de invățămînt superior se 
vor deschide cursurile postuniversi
tare. în cadrul acestei forme de în- 
vățămint cursanții — absolvenți ai u- 
nor facultăți cu profiluri diverse — 
au posibilitatea să-și reîmprospăteze 
cunoștințele și să se informeze asu
pra noutăților „la zi" din domeniul 
lor de specialitate. Durata cursurilor 
a fost stabilită, in medie, între 3—6 
luni, ele desfășurindu-se sub forma 
învățămîntului de zi, seral sau fără 
frecvență.

La cursurile din acest an vor parti-

cipa aproape 50 000 de medici,- ingi
neri, farmaciști, cadre didactice.

După cum apreciază Ministerul E- 
ducației și învățămîntului, cursurile 
postuniversitare au loc, în acest an, 
pe un plan mai larg și în baza unui 
nomenclator de programe diversifi
cat, ele propunindu-și să contribuie 
la perfecționarea profesională a ab
solvenților institutelor de invățămînt 
superior, corespunzător cerințelor și 
exigențelor actuale ale edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră.

(Agerpres)

SCOALĂ
Colectivul Operei Române din Cluj 

a luat in această stagiune o serie de 
inițiative care se bucură de prețui
rea publicului. Au avut loc primele 
spectacole-școală. în cadrul cărora 
spectatorii au avut, posibilitatea de 
a sta de vorbă cu oamenii de artă 
asupra mesajului operelor prezenta
te. Artiștii de operă clujeni au sus
ținut spectacole de gală pentru sa- 
lariații unor întreprinderi și institu
ții, ca și pentru țărani cooperatori 
din județul Cluj. Autobuzele operei 
aduc cu regularitate la spectacole 
abonați permanent! din numeroase 
localități. Prestigioasa instituție ar
tistică din Cluj a deschis stagiuni la 
Alba Iulia, Sighișoara, Mediaș, Blaj 
și Bistrița.

Sardele, confecții... 
dar și un dram 

de cinematografie
meu liber 

de limitat,
Deși timpul 

este destul 
merg de citeva ori pe 
lună la cinematograf. îmi 
aleg însă filmele cu grijă, 
în așa fel incit să nu re
gret orele petrecute in 
sala de spectacol. Dar de 
foarte multe ori se întîm- 
plă ca pe. lingă filmul 
pentru care am optat, con- 
sultînd repertoriul, să mă 
văd obligat să asist la 
reprezentarea unor peli
cule care încarcă abuziv 
programul respectiv. Fi
rește, nu am in vedere 
documentarele (deși ar fi 
multe de spus și despre 
labilitatea criteriilor cali
tative în virtutea cărora 
sînt aprobate, promovate 
și impuse unele dintre a- 
ceste seurt-metraje), ci 
mă refer la anumite „su
plimente" aparte — de 
pildă filmele de reclamă.

Am văzut mai de mult 
o reclamă pentru ADAS 
— bine realizată, amu
zantă, concisă și, cred eu, 
eficientă. Nimeni nu poa
te reproșa prezentarea 
unui astfel de film, de cî- 
teva minute. Adeseori 
însă, aceste „reclame" pun 
la grea încercare bunul 
gust și răbdarea specta
torilor. Populari actori de 
comedie apar pe ecran în 
compania cite unei' figu
rante pentru a recomanda 
niște cutii de sardele sau 
un restaurant — 
„scenariu" penibil 
dimentar. Sau, ca 
tez un exemplu 
sînt convins că 
comandă care rulează săp- 
tămina aceasta Ia cinema
tograful „Scala" (un film 
lung și mult prea preten
țios în raport cu „noută
țile" deloc inedite privind 
confecțiile pentru bărbați) 
îngreunează absolut gra
tuit programul respectiv. 
Ca să fiu bine înțeles, nu

pe un 
de ru
să ci- 
recent, 
filmul-

obiectez la ideea realiză
rii — la comanda 
rilor interesate — a 
filme comerciale, de re
clamă, menite să popu
larizeze realizări din di
ferite domenii, preocupări, 
produse noi ș.a.m.d. Cred1 
însă că aceste comenzi în 
sine nu scuză lipsa de 
exigență și lipsa de bun 
gust, nu îndreptățesc au
tomat prezentarea orică
rui asemenea film, inde
pendent de ținuta lor, de 
investiția de idei, de ima
ginație, de gradul lor de 
interes efectiv. Or,
impresia că aceste con
diții sînt nesocotite și că

foru- 
unor

am

„viza" de intrare în cir
cuitul public se dă cu 
prea multă ușurință. Iar 
spectatorul e obligat să-și 
piardă vremea și să su
porte consecințele acestei 
programări neexigente.

în aceeași ordine de 
idei, aș vrea să arăt că 
tot săptămîna aceasta am 
văzut (la cinematograful 
„Lumina") un film-recla- 
mă care anunța că în cu- 
rînrl va avea loc pre
miera filmului „Mirii a- 
nului II" — care rulează 
la noi de citeva săptă- 
mini. Iar spectatorul e 
obligat să vadă și această 
„reclamă"..., promptă și 
operativă 1

Spuneam că e 
despre timpul 
lui, irosit de 
plimente", de 
interminabile,
însă și despre ținuta spec
tacolului cinematografic.

un alt dialog la pagina 
29 .-

Ce stai, mă I chea
mă pe mă-ta.

— Mama a venit.
fă, cămașa a 
și căciula, că

— Dă-mi, 
de borangic 
mor".

De altfel. toatU cartea

cuprinde o mulțime de a- 
semenea exprimări, incit 
nu poate fi recomandată 
copiilor. Mă întreb — cu 
ce răspundere lucrează cei 
care scriu și cei care iși 
dau girul pentru a fi pu
blicate astfel de eșecuri 
literare ?

0 cvadricentenară
epopee transilvăneană

vorba 
spectatoru- 
aceste „su- 
multe ori 
E vorba

D. N. CRISTEA

„La început de tot, 
oamenii erau din terci" ?
La sfîrșitul anului tre

cut — ne scrie ing. Euge
nia Sinescu — am găsit în 
librării citeva interesante 
și plăcute cărți destinate 
celor mai mici cititori, lu
crări editate cu grija și 
care le-au adus copiilor 
mei bucurii și cunoștințe 
noi. între cărțile pe care 
le-am cumpărat s-a aflat 
insă și. cartea „Făt-Frur 
mos desculț" de Florea 
Fugarii (apărută sUb egi
da fostei Edituri a tinere
tului), o ca.rte care mi s-a 
părut străină de cerințe
le educative ale literatu
rii pentru copii. M-au su
părat îndeosebi limbajul, 
imaginile nepotrivite ca
racteristice acestei lu
crări.

„La început de tot — își 
începe autorul cartea — 
oamenii erau din terci : 
și țeasta capului, și creie-

rii din cap. și ochii din 
găvane, și inima din piept, 
toate erau din terci. Fină 
și părul de pe ei era vi- 
năt ca piftia și moale".

După o asemenea intro
ducere, este firesc ca ori
ce părinte să se uite în
grijorat mai departe dacă 
nu cumva și in paginile 
următoare pot fi întilnite 
atari imagini. Din pă
cate am avut surpriza ne
plăcută să mai găsesc și 
alte pasaje nedorite intr-o 
carte pentru copii, expri
mări grosolane, triviale. 
Iată, de exemplu, un dia
log de la pagina 8 :

Fă, proastă
s-ar fi mirat omul. Mun
cește omul și fără oase. 
Bagă, dracului, in groapa 
spetii un pumn de sare 
să stea singele, și lipește 
— acolo cu balegă de bou. 
să nu intre muscă". Sau

ești !

Prin inițiativa forurilor 
culturale 
concursul 
cordat de 
în aceste 
șoară — la Mediaș — fes
tivitățile consacrate îm
plinirii a 400 de ani de la 
apariția celebrei epopei 
istorice „Ruinele Pano- 
niei" („Ruinae Pannoni- 
cae“) de Christian Sche
săus. Prin puterea talen
tului său și prin volumul 
creațiilor lui, Christian 
Schesăus se numără prin
tre scriitorii umaniști de 
seamă din Transilvania 
secolului al 16-lea. In a- 
ceastă operă de căpetenie, 
redactată sub influența 
„Eneidei" lui Virgiliu, el 
a prezentat în 12 cintece 
istoria Transilvaniei între 
1541—1571, expunere ce se 
distinge printr-un realism 
remarcabil.

Valoarea epopeii „Rui
nele Panoriiei" este în
treită : în primul rînd ca 
operă poetică, apoi de cro
nică a evenimentelor care 
au dus la căderea Unga
riei și Transilvaniei sub 
dominația turcească, și, în 
sfirșit, ca oglindă a opi
niei publice din timpul 
scriitorului. Opera lui 
Christian Schesăus e re
marcabilă atît în ceea ce 
privește versificarea și 
dramatismul povestirii, 
cît și prin respectarea 
adevărului istoric. „Rui
nele Panoniei" este si
multan o cronică și o e- 

fiind concepută

locale și cu 
nemijlocit a- 

revista „Vatra", 
zile se desfă-

popee,
înt.r-un spirit mult mai 
înalt și cu totul deosebit 
de cel al izvoarelor isto- 
rioe de clasă. Talentul

poetului apare în drama
tizarea evenimentelor, în 
plasticitatea portretelor, în 
stilul înaripat și colorat, 
în cadența versului și mai 
ales în vibrația afectivă 
cu care este descrisă mi- . 
zeria în care se zbate po
porul sub împilarea și a- 
suprirea puternicilor feu
dali. Poetul se implică în 
evenimente, iar participa
rea lui e plină de avînt. 
Opera sa atrage, incintă, 
instigă și înarmează la 
lupta contra oprimării. în 
reflectarea realității auto
rul e animat de idealul 
patriotic de a-și mobiliza

contemporanii să ridice 
țara din ruine. In epopeea 
în care bardul umanist 
Schesăus a imortalizat 
vicisitudinile unor cum
plite vremuri se găsește 
și o descriere pătrunsă de 
dragoste pentru peisajul 
transilvan, realizată în 
versuri pline de sonori
tate. Fiecărui oraș îi sînt 
închinate scurte, dar ca
racteristice prezentări, și 
fiecărei cetăți i se atri
buie, în spiritul timpului, 
o onoare emblematică.

Mediașul era în vremea 
lui Schesăus o așezare 
mică, cu 250 de locuitori. 
El a dat însă spirite mi
nunate. Unul dintre aces
tea a fost și- Christian 
Schesăus, socotit azi ca 
unul din cei mai însem
nați pceți umaniști din 
sud-estul Europei. Opera 
lui merită să fie larg cu
noscută de întregul nos
tru popor, ce prețuiește 
creațiile, valorile spiri
tuale făurite de-a lungul 
istoriei de toți cei ce, in
diferent de naționalitate, 
au populat înfrățiți acest 
pămlnt.

George TOGAN

Muzeul
„Claie - grămadă" !

Concentrind faptele, o- 
prindu-ne doar asupra 
momentelor principale, 
lucrurile se prezintă ast
fel : este declanșată o 
acțiune amplă, cu o evi
dentă finalitate educativă. 
Tinerii o îmbrățișează cu 
entuziasm și trec de în
dată ,1a treabă. Dar rezul
tatele, mai mult decît no
tabile, elanul fierbinte al 
acestei vîrste sînt frînate 
de o aparent minusculă și 
neînsemnată comoditate 
organizatorică. Cu ce 
preț ? Al ratării unei ini
țiative și. mult mai grav, 
cu prețul compromiterii 
unei idei generoase căreia 
tinerii i se dăruiseră cu 
trup și suflet, crezuseră 
în ea. Cei care au fost

deja puși față în față cu 
indiferența și imobilismul 
celor in drept să hotăras
că vor mai răspunde cU 
același entuziasm la vreo 
viitoare solicitare ? Iată o 
întrebare la care ar trebui 
să mediteze și organele 
din comuna Bicazul Arde
lean, județul Neamț.

Apoi, aspectul pe plan 
practic. Așa cum s-a ară
tat în presă, în ultimul 
timp, satele noastre, mai 
precis comorile folclorice 
formează ținta unei înfri
gurate vînători din partea 
așa-zișilor „marchitani" 
moderni, care și le însu
șesc pe nimic, înșelînd 
oamenii și revînzîndu-le 
apoi, !cu mari profituri, 
obiecte deosebit de valo-

roase fiind astfel înstrăi
nate definitiv și pierdute 
de patrimoniul național.

Acum, faptele. Sînt doi 
ani de cînd cadrele didac
tice și elevii de la școala 
elementară din satul Pi- 
riul Caprii au hotărît 
să-și organizeze o mo
destă expoziție de etno
grafie. Mai intii, reuniți 
în cercul „micilor căută
tori de comori", pionierii 
au început să „exploreze" 
locuință cu locuință pen
tru a descoperi oele mai 
autentice obiecte de artă 
populară ale localnicilor. 
In decurs de numai două 
luni au fost identificate 
și aduse la școală peste 
500 de piese, unele din 
ele unicate ale artei popu
lare din zonă. In prezent, 
la Pîrîul Caprii a început 
să se contureze un ade
vărat muzeu etnografic, 
cuprinzînd peste 2 000 de 
obiecte de muncă agrico
lă, de uz casnic, de nun
tă, îmbrăcăminte, picturi 
vechi pe sticlă, obiecte ale 
industriei casnice, privi
toare la datinile de iarnă, 
un interior vechi de casă, 
toate recoltate numai din 
zona Bicazului.

Preocuparea constantă 
a editurilor noastre de a 
pune multilateral în va
loare bogatul tezaur spi
ritual pe care ni l-au lă
sat moștenire generațiile 
înaintașe înregistrează 
suocese remarcabile. Am 
avut, de altfel, nu o dată 
ocazia să consemnăm în 
Cadrul acestei rubrici ini
țierea unor serii și co
lecții de diverse tipuri, de 
la cele însoțite de un 
amplu aparat critic, pînă 
la cele de popularizare, 
care ajung la tiraje de 
zeci de mii de exemnlare. 
Inscriindu-se pe linia u- 
nor mai vechi încercări, 
două frumoase ediții re
cent apărute — „POEZII" 
de George Bacovia (Edi
tura Cartea românească) 
și „PSEUDOKTNEGHE- 
TIKOS" de Alexandru

Din păcate, efortul lău
dabil al pionierilor și ca
drelor didactice — iniția
tivă ce merita să fie larg 
extinsă și generalizată — 
nu și-a găsit o finalizare 
corespunzătoare. Aceasta 
din cauza lipsei de preo
cupare a Consiliului popu
lar comunal din Bicazul 
Ardelean pentru asigura
rea unui loc adecvat care 
să permită punerea în 
valoare și vizionarea in 
condiții optime a acestor 
prețioase exponate. Ca 
urmare, întregul muzeu 
este „depozitat" în con
diții improprii, într-un 
hol și pe scena școlii din 
localitate. Cele peste 2000 
de obiecte stau înghesui
te. îngrămădite într-un 
morman, stivuite, supra
puse. Era oare atît de 
dificil a se amenaja mu
zeul Ia centrul de comu
nă, lingă șoseaua națio
nală, frecventată de 
excursioniști ? Este oare 
atît de complicat a se a- 
sigura o prezentare cores
punzătoare inestimabilelor 
valori 1

Ion MANEA

clasicilor
Odobescu (Editura Miner
va) — ne fac să revenim 
asupra unui asemenea su
biect, semnalînd o direc
ție de activitate in care 
eforturile se dovedesc cit 
se poate de utile. Tipărite 
în condiții grafice deose
bite. volumele amintite 
dovedesc o dată în plus 
faptul că o ediție sugestiv 
ilustrată facilitează apro
pierea de universul speci
fic scrierilor publicate, 
prilejuind, totodată, iubi
torului de carte multiple 
satisfacții de ordin estetic. 
Concepută dintr-o pers
pectivă mult mai largă, 
ca un omagiu adus cu 
consecvență celor mai de 
seamă clasici ai literaturii 
noastre, o serie de aseme
nea ediții 
înregistra 
ecou.

credem că ar 
un binemeritat

Gh. DAN
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! FAPTUL! 
! divers! 
j Un milițian !
I și patru
| vieți |

ITntr-una din zile, după ce ] 
s-au ridicat de la masă, bătrînul 
Ilie Nicolae, soția sa și doi ne- I

Ipoței, din comuna Glina, situată ■ 
nu departe de București, s-au 
îmbolnăvit grav. Dîndu-și sea- I 
ma că trebuie să fie vorba de o

(intoxicație (ulterior s-a stabilit 1 
că. intr-adevăr, ei consumaseră 
alimente preparate cu o canti- 1

Itate de mălai ce fusese tratat cu i 
o otravă împotriva șoarecilor), 
vecinii au intrat în alertă. Tre- | 
cînd întîmplător prin fața casei

Ilui moș Ilie, șeful postului de I 
miliție, plut. maj. Pavel Iacob, I 
s-a alăturat imediat celor ce ■ 
(încercau să le acorde primul I 
ajutor. Orice clipă era extrem I 
de prețioasă. A trimis un tînăr I 
la primărie pentru a anunța ■ 

(salvarea, iar el și un alt consă- I 
tean au pornit cu copiii în brațe I 
spre dispensar. Găsindu-1 însă'

(închis, s-au îndreptat spre se- I 
diul cooperativei agricole de I 
producție, de unde lucrătorul de •

I miliție a luat un autocamion și ■ 
a plecat cu copiii spre Bucu
rești. Aici, după mai bine de o | 
jumătate de oră de la internarea

Ilor în spital, avea să afle că...
sosise la timp ! Marian și De- I 
luța au fost salvați. între timp, 1 

I bunicii lor fuseseră, de aseme- I
nea, internați în timp util in
tr-un alt spital. O intervenție | 
promptă, pentru care medicii și .

Iapoi sătenii din Glina au ținut I 
să-l felicite pe lucrătorul de mi- j 
liție cu toată căldura.

I Comoara I 
| din pivniță

încheierea sesiunii Comisiei mixte 
româno-centrafricane 

de cooperare economică
Sîmbătă la amiază, la Ministerul 

Comerțului Exterior, s-au încheiat 
lucrările celei de-a II-a sesiuni a Co
misiei mixte româno-centrafricane de 
cooperare economică, cu care prilej a 
fost semnat și protocolul sesiunii.

Documentul a fost semnat, din 
partea română, de Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, iar din 
partea Republicii Africa Centrală de 
Joseph Potolot, ministrul afacerilor 
externe.

în protocol se prevăd măsuri con
crete care vor fi întreprinse de cele 
două părți' în vederea dezvoltării 
cooperării economice în domeniile 
minier și geologic, metalurgic, ener
getic, industriei lemnului, materiale
lor de construcții, agricol și altele.

La semnare au participat Petru

Burlacu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, re
prezentanți ai unor ministere eco
nomice. precum și membrii celor 
două delegații guvernamentale.

Au fost prezenți Alberto Sato, 
ambasadorul Republicii Africa Cen
trală la București, și membri ai am
basadei.

în alocuțiunile rostite după semna
re, conducătorii celor două delegații 
guvernamentale și-au exprimat sa
tisfacția pentru modul în care s-au 
desfășurat lucrările sesiunii, re- 
levind faptul că au fost găsite multi
ple posibilități pentru o conlucrare 
cit mai fructuoasă în diverse sectoa
re ce prezintă interes pentru ambele 
țări. (Agerpres)

Cil prilejul sosirii vasului chilian lago Llanquihue
In portul Constanta a sosit nava 

chiliana Lago Llanquihue, pentru a 
prelua diferite produse românești, in
tre care autoturisme de teren și în
grășăminte chimice. Este prima navă 
sub pavilionul Republicii Chile care 
acostează în portul nostru maritim 
după cel de-a.l doilea război mondial.

Cu acest prilej comandantul vasu
lui, Oscar Freres, a oferit un cocteil, 
Ia bordul navei, la care au participat 
Vasile Vîlcu, președintele Comitetu
lui Executiv al Consiliului popular

al județului Constanța, Petre Nicolae, 
primarul orașului Constanța, repre
zentanți ai Ministerului Comerțului 
Exterior și ai portului nostru ma
ritim.

A luat parte, de asemenea, Homero 
Yulio, ambasadorul Republicii Chile 
la București. Homero Yulio și Vasile 
Vîlcu au toastat pentru relațiile de 
prietenie statornicite între România 
și Chile, pentru dezvoltarea schim
burilor economice și culturale între 
cele două țări.

Plecarea delegației Ministerului
Comerțului Interior al R. P. Polone

„Rezultate pozitive, dimensiuni
Sîmbătă dimineața, delegația Mi

nisterului Comerțului Interior al Re
publicii Populare Polone, condusă de 
ministrul Edward Sznajder, care a 
luat parte la convorbiri și la sem
narea protocolului privind creșterea 
și diversificarea schimburilor directe 
de bunuri de consum pe anul 1972 
între ministerele de resort român și 
polon, a părăsit Capitala, îndreptin- 
du-se spre patrie.

I,a plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspeții au fost salutați de Nicolae 
Bozdog, ministrul comerțului inte
rior, de membri ai Conducerii acestui 
minister.

Au fost de față Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R.P. Polone la 
București, și alțj membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

noi“ ale colaborării
româno-centrafricane

(Urmare din pag. I)

Lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare româno-elenă

La Ministerul. Comerțului Exterior 
au început sîmbătă lucrările primei 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare româno-elenă.

Delegația guvernamentală română 
este condusă de Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, iar dele
gația guvernamentală greacă este 
condusă de ministrul Emmanuel 
Fthenakis.

Comisia examinează stadiul schim
burilor bilaterale și al cooperării pe 
multiple planuri, în diferite domenii 
de activitate, de interes comun.

De asemenea, vor fi analizate po
sibilitățile pentru intensificarea livră
rilor reciproce de mărfuri, pentru

diversificarea schimburilor culturale, 
artistice, turistice, a colaborării știin
țifice și tehnologice, precum și pen
tru lărgirea cadrului juridic al cola
borării.

La deschiderea lucrărilor au par
ticipat ambasadorul Republicii So
cialiste România la Atena, Francisc 
Păcuraru, și ambasadorul Greciei la 
București, Jean Cambiotis.

★
în onoarea ministrului Emmanuel 

Fthenakis, conducătorul delegației 
guvernamentale elene, ministrul co
merțului exterior, Cornel Burtică, a 
oferit un dejun.

(Agerpres)
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„OLIMPIADA ALBĂ"
® Surprize Ia schi - în proba feminină de coborîre și la combinata nordică • învin
gători scontați la patinaj viteză (500 m) și bob - două persoane • Boberii noștri: un 

ioc 5 și un loc 12

Ti

i Tăind lemne în pivnița lui 
j Mihai Trăiloiu, din București, 
! bd. Ilie Pintilie 14, responsabil 

la restaurantul-motel „Codrii 
! Vlăsiei", Ilie Mustețea a făcut, o 

descoperire deosebită. Dintr-o 
1 cutie de carton, ascunsă intre 
i lemne, au ieșit la iveală 66 000 

de lei, mai multe librete de 
I C.E.C. și cantitatea de 229 grame 
I de aur în bijuterii. Părîndu-i-se 

suspect faptul, tăietorul a anun
țat organele de resort. Cercetă
rile întreprinse de acestea au 

I relevat curînd că întreaga „co
moară", ascunsă acolo de T. IVI,, 

I precum și alte bunuri dobîndite 
I de acesta, nu-și aflau justifica

rea in veniturile realizate de el.
I Neputînd dovedi proveniența li

cită a unor bunuri în valoare de 
229 000 de lei, T. M. urmează 
să-și încheie acum conturile în

I fața instanței de judecată.

| O tragedie 
I de la o...
I siguranță

ICei 4 membri ai familiei
beriu Polgar — soț, soție, fiu și

I fiică, de pe strada Uzinei nr. 41 
din municipiul Satu-Mare, au 
fost cuprinși pe nesimțite 
noaptea în timp ce dormeau, o- 

Idată cu obiectele din casă, de o 
vilvătaie mistuitoare. Conse
cințele sint de-a dreptul tra- 

Igice : trei dintre membrii fa
miliei avînd arsuri de gradul 
II șl III, care au cuprins 45 pină 
la 90 la sută din suprafața corpu- 

Ilui, au decedat în scurt timp la 
spital, singurul supraviețuitor, 
fiul, in virstă de 14 ani, aflîn-

Idu-se in viață dar în stare foarte 
gravă. In urma cercetărilor s-a 
stabilit că incendiul ă pornit 
de la o siguranță supradimensio- 

Inată (12 fire laolaltă) din 
cauza căreia prin scurtcircuitare 
conductorii electrici —. și aceia 

Inecorespunzători, fiind subdi- 
mensionați — s-au supraîncăl
zit, producînd aprinderea grin- 

. zilor din tavan și un mediu 
I toxic soldat cu incendiul fatal.

Punctul de atracție din cea de-a 
treia zi a „Olimpiadei albe" l-a con
stituit proba de coborîre femei, 
disputată in condiții atmosferice 
bune și pe o zăpadă puțin moale, pe 
o pîrtie (trasată pe muntele Eniwa) 
de 2110 m (diferență de nivel — 
535 m). Epilogul cursei a fost poate 
mai puțin așteptat, dar el nu a făcut 
decît să confirme rezultatele cursei 
non-stop din ajun, in care „outei- 
derele" se anunțau foarte periculoa
se, în timp ce favoritele au făcut o 
figură mai ștearsă. Și chiar așa s-a 
întîmplat : a doua clasată la non
stop. elvețiană Mărie Therese Nadig 
(in vîrstă de 17 ani), a devenit pri
ma în cursa oficială, întreeînd-o cu 
32 de sutimi de secundă pe dețină
toarea „Cupei mondiale", campioana 
austriacă Annemarie Proell. Meda
lia de bronz a revenit americancei 
Susan Corrock, în timp ce prima 
clasată dintre schioarele franceze, 
Isabelle Mir, a trebuit să se mulțu
mească cu locul patru.

Proba de combinată nordică s-a 
încheiat cu victoria mai puțin aștep
tată a unui tînăr sportiv din R. D. 
Germană, Ulrich Wchling (19 ani) 
care, deși nu a cîștigat nici una din 
cele două probe ale combinatei, a 
obținut cel mai bun punctaj, adju- 
decîndu-și astfel medalia de aur. Pe 
locul secund — finlandezul Rauno 
Miettinen. Alături de Wehling, la 
Sapporo s-a evidențiat și coechipie
rul său Karl Luck, învingător în a 
doua probă a combinatei, cursa de 
15 km fond, și clasat finalmente pe 
locul III la combinată.

Comentînd rezultatele combinatei 
nordice, corespondentul. agenției 
„France Presse" subliniază perfor

manța reprezentantului R. D. Ger
mane în contrast cu eșecul suferit de 
marii favoriți, cehoslovacul Ladislav 
Rygl, campion mondial, și vest-ger- 
manul Franz Keller, campion olim
pic la Grenoble, clasați pe locurile 
26 și respectiv 33. în ceea ce-1 pri
vește pe japonezul Nakano, învingă-

ZIUA A 3-A

tor în proba de sărituri, el s-a arătat 
prea slab (locul 39) în cursa de 15 km 
pentru a putea să-i amenințe pe 
specialiștii europeni. <8

Concursul de patinaj viteză a con
tinuat la Stadionul de gheață cu 
proba masculină' de 500 m. Lau
rii l-au încununat pe cel mai 
constant dintre pretendențj. : vest- 
germanul Erhard Keller, cam
pion olimpic și acum patru ani la 
Grenoble. Cu timpul de 39”44/100, 
Keller a corectat și recordul olimpic 
(40”10/100) stabilit în 1964 la Inns
bruck de americanul Richard Mc
Dermott. Vechiul record a fost corec
tat și de alți trei participant : suede
zul Borjes, sovieticul Muratov și 
norvegianul Bjorang, clasați în a- 
ceastă ordine după Keller. Record
manul mondial, finlandezul Linko- 
vesi. s-a clasat pe locul șase.

în întrecerea de bob două per
soane, primele două manșe au fost, 
se pare, decisive. Ierarhia s-a res
pectat doar in ce privește primul 
ioc ; la celelalte locuri au intervenit 
schimbări. Reprezentanții R. F. a 
Germaniei, beneficiind de marea, lor 
rutină internațională, punind în va

loare tehnica și soliditatea echipa
jelor, și-au adjudecat nu numai 
titlul olimpic, prin echipajul Wolf
gang Zimmerer — Peter Utzchneider, 
ci și medalia de argint, prin echipa
jul Horst Floth — Pepi Bader. A- 
ceștia din urmă au realizat și cel 
mai bun timp al celor patru manșe : 
în a treia coborîre, l’13”07/100 pe cei 
1 563 m ai parcursului, cu 13 viraje, 
de pe muntele Teine. Echipajul 
României alcătuit din Ion Panțuru 
și Ion Zangor a terminat pe locul 
cinci cedînd un loc (la numai opt 
sutimi de secundă) față de primele 
două manșe, italienilor Gianfranco 
Gaspari și Mario Armani. Al doilea 
echipaj român (Panaitescu — Foc- 
șeneanu) a ocupat în final locul 12, 
la 4 sec. 44 sutimi de Panțuru — 
Zangor.

La patinoarul Mikaho au luat sfîr- 
șit întrecerile celor șase figuri obli
gatorii ale. probei individuale femi
nine de-pa4uxaj>*artistic..,Pe——primul- 
loc se află campioana mondială și 
europeană Beatrix Schuba (Austria), 
cu 1 247 puncte. O urmează Julie 
Holmes (S.U.A.) — 1128,5 p., Karen 
Magnussen (Canada) — 1 105,7 p„ 
Janet Lynn (S.U.A.) — 1 074,6 p„ 
Zsuzsa Al massy (Ungaria) - — 
1 066,9 p. Revelația campionatelor 
europene de la Goteborg, Sonja 
Morgenstern (R. D. Germană), ocupă 
locul opt, cu 1014,9 puncte.

Ieri a început turneul olimpic 
(Grupa A) la hochei pe gheață de la 
Sapporo. Echipele favorite au repur
tat victorii scontate : Cehoslovacia— 
Polonia 14—1 (5—0, 3—1, 6—0, Sue
dia—S.U.A. 5—1 (2—1, 1—0, 2—0),
U.R.S.S.—Finlanda 9—3 (3—2, 3—1, 
3—0).

ȚĂRANUL ÎN SOCIALISM
(Urmare din pag, I)

Varză albă, 
neglijență 
neagră

Iarna aceasta nu este prea 
viguroasă. Totuși, de cîteva 
nopți cu ger „să crape pietrele" 
am avut parte. Motive serioase 
ca să Ie „înghețe" sufletul de 
spaimă au cei din conducerea 
centrului de legume și fructe 
Alba lulia, care au depozitat în 
aer liber, acoperită de formă, 
doar cu cîteva rogojini, o mare 
cantitate de varză albă în va
loare de 71 900 lei. în aceste con
diții (măcar că uneori poate fi... 
călită), varza s-a depreciat. Ră- 
mîne de văzut doar cine — cu 
numele și prenumele — poartă 
răspunderea acestei neglijențe. 
Pentru că de varză nici iepurii 
nu fug...

Pedagog 
de scoală 
veche

tratament în stațiunile bal
neoclimaterice pentru a-și 
îngriji sănătatea. Cei care 
participă efectiv la munca 
cîmpului și pensionarii, be
neficiază de spitalizare gra
tuită. Statul acordă alocații 
și pentru copiii țăranilor 
cooperatori, concedii pre și 
postnatale pentru femei. 
Se dezvoltă necontenit re
țeaua rurală de creșe și 
grădinițe. Nu există, în 
esență, deosebire între a- 
sigurarea socială a țăra
nului și asigurarea socială 
a celorlalte categorii de 
oameni ai muncii. Un vast 
program de dezvoltare a sa
telor va schimba total, în 
două-trei decenii, fața co
munelor.

Promovarea progresului

tehnic în agricultură a ac
centuat și dinamizat muta
țiile din microstructurile 
sociale de la sate. Tehnica 
cu care este înzestrată 
agricultura cooperativizată a 
modificat caracterul mun
cii agrare, apropiind-o tot 
mai mult de activitatea in
dustrială. Colectivitățile 
sint organizate pe brigăzi 
și echipe. Unii fac numai 
agricultură — plugul tras 
de boii costelivi a fost în
locuit cu tractorul, com
bina a luat locul secerii. 
Alții s-au specializat în 
creșterea animalelor, în 
viticultură. Unii s-au pre
gătit pentru legumicultura 
sau irigații. Mulți tineri 
pleacă din sat. la școli, 
pentru a se reîntoarce in 
cooperativa agricolă de 
producție cu diplomă de

mecanizator, tehnician vi
ticol, legumicultor sau cu 
irigațiile, lucrător în zoo
tehnie etc. Pătrunderea 
tehnicii în agricultură, pro
ces vital pentru ridicarea 
producției agricole, repre
zintă în același timp o 
condiție sigură, reală pen
tru afirmarea socială a ță
rănimii. Sint, de fapt, pre
misele pentru crearea con
dițiilor de lichidare a de
calajului dintre sat și oraș, 
prin ridicarea satului la 
cotele producției și civili
zației moderne.

Orizontul social al țăra
nului în socialism este tot
una cu orizontul țării.

Satul românesc contem
poran, angajat cu toate 
energiile pe calea socialis
mului, se afirmă ca o pu

ternică forță socială, ca un 
factor de progres. Marcînd 
o etapă calitativ superioa
ră și în evoluția agricultu
rii. cincinalul prezent se 
caracterizează prin spo
rirea efectivă a rolu
lui adunărilor generale, 
forul democratic de re
zolvare a problemelor com
plexe economice și so
ciale ale satului, prin creș
terea atribuțiilor comunei, 
prin o continuă sporire a 
nivelului de trai material și 
spiritual al satului. Astfel, 
prin măsurile inițiate de 
partid, etapa actuală lăr
gește șî mai mult orizontul 
social al țărănimii coope
ratiste, implicînd-o și mai 
puternic în procesul edifi
cării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

AL DOILEA MECI
AL HOCHEIȘTILOR CHINEZI 

LA GALAȚI
GALAȚI (prin telefon, de la cores

pondentul „Scinteii", T. Oancea). — 
Reprezentativa de hochei pe gheață 
a R. P. Chineze, care întreprinde un 
turneu in țara noastră, a susținut 
aseară al doilea meci pe patinoarul 
artificial din Galați, întîlnind o se
lecționată secundă divizionară. Ca și 
în seara precedentă — cînd oaspeții 
au învins cu 7—4 echipa locală Du
nărea — cei. peste 2 500 de spectatori, 
care au umplut pină la refuz tribu
nele patinoarului, au asistat la un 
joc spectaculos, dinamic. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 2—2 (0—0,
1—1, 1—1).

În cîteva rînduri
Uniunea europeană de fotbal a de

legat, cu prilejul unei ședințe, ar
bitrii meciurilor din cadrul diferite
lor competiții europene. Partidele 
România — Ungaria, din sferturile 
de finală ale campionatului euro
pean, vor fi arbitrate de englezul 
Smith (turul— la Budapesta) și de 
vest-germanul Tschenscher (returul 

...,— la-Bueurești).. Jocurile U.-T. Arad 
■ — Tottenham.. Hotspur, contînd pen-. ■ 

tru sferturile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A.", vor fi conduse la Arad 
(7 martie) de vest-germanul Schu
lenburg, iar la Londra (21 martie) de 
portughezul Campos. Meciurile 
Steaua București — Bayern Miin- 
chen vor fi arbitrate de olandezul 
Boogaerts (turul) și de cehoslovacul 
Kmavek (returul).

o Sferturile de finală ale pro
bei de simplu bărbați din cadrul 
turneului internațional de tenis 
de la Kansas City s-au soldat cu 

două mari surprize : românul 
Ilie Năstase și americanul Clark 
Graebner, principalii favoriți ai 
concursului, au fost învinși cu 
2—6, 6—3, 7—6 de Tom Edlefsen 
(S.U.A.) și, respectiv, cu 6—2, 
6—4 de Erik van Dillen (S.U.A.). 
Ion Tiriac l-a intîlnit pe iugo
slavul Zeliko Franulovici în fața 
căruia a pierdut cu 6—1, 3—6, 2—6.

RUGBI. — Sîmbătă la Cardiff, în 
cadrul competiției de rugbi pentru 
„Turneul celor cinci națiuni", echipa 
Țării Galilor, în mare formă, a în
vins echipa Scoției cu 35—12 (10—6).

TENIS DE MASA. — La Praga, în 
cadrul „Cupei ligii europene" la te
nis de masă, s-au intîlnit echipele 
mixte ale Cehoslovaciei și Franței. 
Victoria a revenit gazdelor cu scorul 
de 5—2.

HANDBAL. — Reprezentativa mas
culină de handbal a Cehoslovaciei, a- 
flată in turneu în Olanda, a susținut 
un nou meci in compania selecționa
tei țării gazdă. Partida, care s-a des
fășurat in localitatea Geertruidenberg, 
s-a încheiat cu scorul de 19—9 (9—6) 
în favoarea handbaliștilor ceho
slovaci.

FOTBAL. — A început cea de-a 
24-a ediție a tradiționalului turneu in
ternațional de fotbal pentru juniori 
de la Viareggio. în partida inaugura
lă, echipa Internazionale Milano a 
terminat la egalitate (0—0) cu Ujpest 
Dozsa Budapesta.

crearea unor mici industrii, în jurul 
cărora se vror dezvolta localități 
nou construite, moderne, dotate _ cu 
electricitate, conducte de apă, cine
matograf. Aceasta va frina exodul 
rural — țăranul, în special cel tînăr, 
nemaifiind nevoit să ia drumul ora
șului in căutare de lucru.

Iată, pe scurt, ce a făcut guvernul 
nostru pe plan național și, îndeosebi, 
in domeniul agricol.

— Vă rugăm, in continuare, 
să vă referiți la direcțiile esen
țiale care definesc politica ex
ternă a Republicii Africa Cen
trală.

— Idealurile păcii animă țara 
noastră atît în politica internă, cit 
și in cea externă. Republica Africa 
Centrală are în frunte un militar. 
Un militar cu gradul de general de 
armată, care a activat mulți ani 
in armata franceză, de unde a ie
șit cu gradul de căpitan. Aș adăuga 
că el a participat la războiul din 
1945 și, de asemenea, la cel din In
dochina. în consecință, el cunoaște 
foarte bine prețul războiului. Din a- 
ceastă cauză, președintele republicii 
este un partizan convins al păcii. Sint 
de înțeles, deci, inițiativele sale fie 
pe planul continentului african, fie 
in alte părți ale globului, in favoa
rea păcii. Politica noastră externă 
este deschisă față de toate statele, 
indiferent de regimul lor social-eco
nomic, care, ca și noi, doresc să tră
iască în pace. Desfășurînd acțiuni po
litice care se încadrează într-un larg 
evantai, țara noastră este prezentă și 
activă în diferitele organisme inter
naționale — în O.N.U., in Organi
zația comună africană și malgașă 
(O.C.A.M.), în Organizația Unității 
Africane (O.U.A.).

— Cum apreciați evoluția re
lațiilor dintre România și Re
publica Africa Centrală, cu deo
sebire in urma convorbirilor la 
nivelul cel mai inalt, prilejuite 
de vizita in țara noastră a pre
ședintelui Jean Bedel Bokassa ?

— Pot să vă spun că relațiile 
dintre România și Republica Africa 
Centrală cunosc o dezvoltare conti
nuă, în avantajul reciproc. Acordul 
de cooperare economică și tehnică și 
cel comercial, încheiate în 1968, au 
pus bazele colaborării dintre țările 
noastre și îmi este deosebit de plăcut 
să relev că termenii lor se concreti
zează într-un mod fericit, ceea ce 
oferă premise favorabile unor noi ac
țiuni de cooperare.

Vizita în 1970 a președintelui Re
publicii Africa Centrală în România, 
convorbirile purtate cu acest prilej

cu președintele Nicolae Ceaușescu 
au constituit un moment important 
in evoluția pozitivă a relațiilor mul
tilaterale dintre țările noastre, au 
deschis largi perspective de dezvol
tare acestor relații. Amintesc că tot 
atunci președintele României a accep
tat cu plăcere invitația de a face o 
vizită in Republica Africa Centrală. 
Prezența în țara noastră a președin
telui Ceaușescu va avea pentru noi 
semnificația unui eveniment politic de 
seamă, care va contribui într-o largă 
măsură la dezvoltarea în continuare 
a colaborării reciproce.

Am avut vineri onoarea să fiu pri
mit de președintele României și păs
trez. din timpul audienței, impresii 
excelente despre acest om de stat 
extrem de dinamic, deschis, bun cu
noscător al problemelor africane.

Se poate deci spune, în concluzie, 
că perspectivele relațiilor noastre 
sint foarte, foarte promițătoarei

— Cum apreciați rezultatele 
lucrărilor Comisiei mixte ro
mâno-centrafricane de cooperare 
economică, la care ați participat 
în aceste zile ?

— întrucâtva am anticipat răspun
sul Ia această întrebare. Punctele de 
vedere asemănătoare din politica 
externă a celor două țări, atașamen
tul lor comun față de ideile păcii și 
colaborării, premisele create prin 
convorbirile dintre cei doi președinți 
au asigurat condițiile deosebit de 
favorabile în care comisia mixtă și-a 
desfășurat lucrările.

Sintetizind activitatea laborioasă a 
comisiei, ar trebui, in primul rînd, 
menționate importantele documente 
semnate cu acest prilej : protocolul 
privind extinderea colaborării econo
mice dintre cele două țări, precum și 
programul de schimburi culturale și 
științifice pe perioada 1972—1973.

Dezbaterile din comisie au eviden
țiat existența unor mari posibilități în 
vederea intensificării — așa cum se 
relevă și in documentele adoptate — 
a conlucrării bilaterale în diverse do
menii. Aș sublinia, în mod deosebit, 
perspectivele ce le deschide colabora
rea dintre România și Africa Centrală 
in numeroase sectoare : minier și geo
logic, metalurgic, energetic, indus
triei lemnului, materialelor de con
strucție, agricol și altele. De a- 
semenea, am convenit să intensi
ficăm colaborarea pe plan cultural- 
științific. Am in vedere schimburile 
culturale, precum și colaborarea in 

. formarea de cadre naționale, Româ
nia acordîndu-ne în acest scop un nu
măr de burse pentru studenții noștri, 
precum și asistență tehnico-științifică. 
Toate acestea ne îndreptățesc spe
ranțele că dezvoltarea colaboră
rii dintre cele două țări în dome
niul economic, tehnico-științific și cul
tural va adăuga dimensiuni noi 
rezultatelor excelente deja obținute.

Sărbătoarea națională 

a Noii Zeelande
Astăzi este sărbătoa

rea națională a Noii 
Zeelande, stat biinsu- 
lar din Pacificul de 
sud. denumit adesea 
„Tara de la capătul 
lumii" — cei mai apro- 
piați vecini, Australia 
și Indonezia, aflindu-se 
la distanțe de 2 000 și, 
respectiv, 8 000 km 
Locuitorii săi au reușit 
insă să înlăture izola
rea geografică, prin 
stabilirea unei dense 
rețele de relații eco
nomice cu celelalte 
țări ale globului, Noua 
Zeelandă fiind cunos
cută, îndeosebi, ca ex
portatoare de produse 
agroalimentare.

Beneficiind de o cli
mă temperată și de 
pășuni mănoase, arhi
pelagul neozeelandez 
și-a orientat dezvolta
rea economiei către 
zootehnie, sector în 
care se realizează cea 
mai mare parte din 
venitul național. Nu
mărul oilor, cunoscute 
pentru lina lor fină, 
se apropie de 70 de mi
lioane, iar cel al bovi
nelor depășește 8 mi
lioane. Arhipelagul, cu 
o populație de 2,8 mi
lioane locuitori, ocupă

primul loc in ierarhia 
exportatorilor mondiali 
de unt și carne și al 
doilea, după Australia, 
in exportul de lină.

Dezvoltarea unilate
rală a economiei, de
pendența ei față de co
merțul exterior cu 
Marea Britanie și 
fluctuațiile prețurilor 
pe plan mondial au 
creat, în ultima vreme. 
Noii Zeelande dificul
tăți în valorificarea 
produselor sale tradi
ționale. Autoritățile 
sint preocupate de gă
sirea unor noi debușee, 
mai ferme și de diver
sificarea economiei, in
tr-un moment cînd 
principala sa piață de 
desfacere, cea britani
că, riscă să fie afecta
tă ca urmare a aderă
rii Angliei la C.E.E.

Prospecțiunile efec
tuate au scos la 
iveală zăcăminte de 
bauxită, hidrocarburi, 
sulf, tungsten, cuarț, 
uraniu, titan, magneti- 
tă etc. in jurul cărora 
se înfiripă in prezent 
un sector industrial. 
Alături de tradiționale 
întreprinderi de pro
duse agroalimentare. 
precum și de celuloză,

îngrășăminte, s-au con
struit o mare uzină de 
aluminiu, de prelucra
re a gazului natural, 
s-au deschis exploatări 
petroliere și carboni
fere, se află in curs 
de construcție un mare 
combinat siderurgic 
Industria de prelucrare 
a lemnului, care dis
pune de mari rezerve 
de materii prime, s-a 
dezvoltat considerabil 
și este bine reprezen
tată in planurile eco
nomice de perspectivă.

Intre România și 
Noua Zeelandă s-au 
statornicit legături de 
prietenie și colaborare, 
care au cunoscut in 
ultimii ani o continuă 
dezvoltare. Acordul 
comercial semnat in 
1969 deschide posibili
tăți largi de extindere 
a relațiilor comerciale 
și de cooperare în di
verse domenii de acti
vitate.

Cu ocazia sărbătorii 
naționale a Noii Zee
lande, poporul român 
adresează poporului 
neozeelandez urări de 
prosperitate, pace si 
progres. ,

GabrleJa 
BONDOC

zi-S-a întîmplat intr-una din 
lele trecute, la școala generală 
din comuna Mărunței (Olt). E- 
levii Tudor Strejescu și Elena 
Mitrănică din clasa a VTII-a 
s-au întors acasă complet desfi
gurați. In timpul unei lecții, in- 
vățătorul-pensionar le aplicase 
„o corecție" de natură să le lase 
urme pentru toată viața. De 
ce ? Explicația sa este fără drept 
de apel : Cică, nu mai suportă... 
copilăriile ! Dacă este așa, răs
punsul are și un alt revers : de 
ce oare suportă inspectoratul 
școlar un asemenea dascăl ?

Rubricd redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 
ți corespondenții „Scînteii"

animate 
9; 12.

MOȘILOR —

acoperiș...

„Ion Creangă" : Plno-
evreiesc de stat : Un

de poezie șiIubire pentru

(sala
- 10;

19.30, (Sala 
joacă fotbal

„Rapsodia dor — 19,30.

de
16,

De viață, 
— 10: moartea

Gaițele — 16, Sus pe sac — 20.a Teatrul Giulești : _ recital 
a văzut

(

i

PROGRAMUL I : 8,15 — Deschi
derea emisiunii de dimineață. Gim
nastica pentru toți. 8,30 — Crava
tele roșii. 10,00 — Viața satului.
11,10 — Să înțelegem muzica. 
Ciclul de educație muzicală pre
zentat 
stein : 
land. 12.30 • 
ghiară, 14,00 - 
la Charlotte" 
pei Davis“ la tenis de cîmp — edi
ția 1971 • Schiul pe înțelesul tutu
ror (emisiunea a IV-a). 16,00 —
Postmeridian. Din cuprins : • „O 
adresă din Cluj" — reportaj de A. 
Buhoiu • Itinerar european — 
Italia X • Vine, vine primăvara — 
catalog de modă pentru telespec
tatori • Cronos în papuci • Gră
dina zoologică din Londra • Me
dalion cinematografic : Emanoil 
Petruț • Divertisment muzical eu 
Gigi Marga și formația condusă 
de Cornel Popescu. Realizatori : 
Emanuel Valeriu, Vlad Bâtcă. 17.10 
— Film serial pentru tineret : 
„Planeta giganților". 18.00 — Cînta- 
re patriei — concurs coral inter- 
județean. Participă : corul de ca
meră al Casei de cultură

de dirijorul Leonard Bern- 
Compozitorul Aaron Cop- 
12,00 — De strajă patriei. 

- Emisiune în limba ma- 
Sport • „Așa a fost 
- filmul finalei „Cu-

Arad ; corul „Hilaria“ al Casei 
de cultură din Oradea ; corul 
Casei de cultură din Brăila ; co
rul „Armonia" al sindicatelor din 
Brăila. Prezintă : prof. dr. Mihai 
Florea. 19,15 — Publicitate. 1.9,20 — 
1001 de seri — emisiune pentru cei 
mici. Povestiri cu ursuleți : „Top- 
tișka". 19,30 — Telejurnal. 20,00 — 
Reportajul săptămînii : „A șasea 
zăpadă" — realizat de Carmen Du
mitrescu. Imaginea : Mihai Alexan
dru. 20.20 — Film artistic : „Bru
tarul din Valorque". Regia : H. 
Verneuil. în rolul principal : Fer- 
nandel. 22,00 — Varietăți la post- 
restant — program de muzică 
ușoară. 22,40 — Telejurnal. 22,50 — 
Duminica sportivă.

PROGRAMUL II : 20,00 — Reîn- 
tîlnire cu personaje îndrăgite de 
copii : „Clinele Fips". 20,20 — 
Bucureștiul necunoscut. Memoria 
caselor (I). Evocare de Maria 
Preduț. Imaginea : G. Brătianu. 
20,50 — Selecțiuni din opera „Tra- 
viata" de Giuseppe Verdi în in
terpretarea soliștilor, corului și or
chestrei Operei Române. Regia : 
George Teodorescu. In rolurile 
principale : Eugenia Moldoveanu, 
Octav Enlgărescu și Cornel Fînă- 
țeanu. 21,40 — Buletin de știri. 
21,45 — Săptămîna culturală bucu- 
reșteană. Emisiune de L. Moldo
van și Bogdan Antonescu. 22.00 — 
Noutăți științifice și tehnice din lu
mea întreagă — prezentate de An
drei Bacalu și Dumitru Cucu. 22.10
— Film serial : „Invadatorii" (XI)
— (reluare).

Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : PATRIA - 10; 12,30; 
16: 18.30, CAPITOL — 9; 11,30; 14; 
16.15; 18,30; 20,45, MELODIA — 9,30; 
12; 16; 18,30; 20.45.,0 O duminică pierdută : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.• Misiunea tinerei Nhung : LU
MINA — 9—19,30 în continuare.
0 Ultimul războinic : SCALA — 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.0 Aventuri în Ontario : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL — 9: 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15: 20,30.
• Love Story : VICTORIA — 9; 
11.15, 13,30; 16; 18,30: 20,45, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18,15; 20,30.0 Program de desene 
pentru copii : DOINA — 
0 Unchiul Vania : DOINA — 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
e Mirii anului II : FEROVIAR — 
9: 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45, EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30;
18,15; 20,30, AURORA — 9; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, 
— 9; 11,15; 13,30; ‘
0 Să cumpărăm o

16;
11,15; FLAMURA 

16; 18,15; 20,30. 
mașină de

pompieri ■— 9—18,30 în continuare, 
Program de documentare — 
TIMPURI NOI.
e Copacii mor în picioare :
GA — 9,15; 11,30; 13,45: 16;
20,30, MODERN — 9; 11,15;
16; 18,15; 20,30.
0 Obrăznicătura — 10; 12;Hai, Franța ! — 16.30, Procesul 
Ioanei d’Arc — 18,45; 21 : CINE
MATECA (sala Union).
e Decolarea : LAROMET — 15,30; 
17,30; 19,30, POPULAR — 15,30; 18; 
20,15.
0 Steaua de tinichea : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Abel, fratele tău : PACEA 
15,45; 18; 20.15.
e Floarea de cactus : BUZEȘTI — 
12,15; 15,30; 18; 20,15.
• B. D. la munte șî la mare :
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30,
ARTA - 15,30; 18; 20,15.
0 Cea mai frumoasă soție : BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20,15, GIULEȘTI
— 15.30; 18; 20,30.
0 Neînfricatul Gyula, vara șl 
iarna : FLACĂRA — 15,30; 17,45: 
20.
• Sunetul muzicii : UNIREA 
15,30: 19.
0 Articolul 420 : LIRA — 15.30; 19. 
0 Sorgul roșu : FERENTARI — 
15.30; 17,45: 20.
0 O floare șl doi grădinari : 
CRÎNGAȘI — 15,30; 19, MIORIȚĂ
— 9: 12.30; 16; 19,30.
e Mihail Strogoff : MUNCA 
15,30; 18: 20,15.
e Waterloo : PROGRESUL 
19.

20,15 :
VOL-18,15;
13,30;
14.15,

• Aeroportul : VIITORUL
19 COSMOS - 15,30; 19.
• Anna celor o mie de zile î RAHOVA - 15.30: 19.
• Hello, Dolly ! :
15,30; 19.
• Ritmuri spaniole : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert pentru elevii liceelor din 
Capitală. Dirijor : Mircea Basarab. Solist : Alexandru Demetriâd — 11.
• Opera Română : Spărgătorul de nuci — 11; Boris Godunov —
19.30.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 10,30; My fair lady —
19.30.
a Teatrul Național „I. L. Cara*- 
giale" (sala Comedia) : Regele 
Lear — 10,30: O scrisoare pierdu
tă — 15,30; Fanny — 20, (sala Studio) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 10.30, Moartea ultimului golan — 15,30, Travesti — 20.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 10,30; Recital de poe
zie umoristică și piesa întîlniri — 
15,30; Dispariția lui Galy Gay — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- reanu) : Play Strindberg

D-ale carnavalului 15; Leonce 
și Lena — 20, (sala din str. Alex. Sahia) : Spectacol 
muzică — 10; 15.
iubire — 20.
0 Teatrul Mic : Antigona — 10,30, 
Balul absolvenților — 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Adio Charlie *v> 
Fîntîna Blanduziei — 15.30, Și eu 
am fost în Arcadia — 19.30; (sala Studio) : O lună la țară — 10,30, .A «... . jn

dragoste... Omul care
19,ăo.
• Teatrul chio — ]0.
o Teatrul _____ ________
șirag de perle — 11, Barașeum ’72— 19,30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu cîntec — 11, (sala din str. Acade
miei) : De ce a furat zmeul mingea — ii.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale“ : Cînticele comice, Trei era! de la Răsărit — 10.30.
• Teatrul de revistă și comedie „Ion Vasilescu" : Intr-un ceas bun — 10: 19.30.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 174) : Vox Boema — 
Palatului) : Și femeile
— 19,30.
e Ansamblul artistic 
Română" : Legendă și
• Circul Globus : ’72 circ ’72 —
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Anms_ABEBA încheierea sesiunii 
extraordinare 

a Consiliului de Securitate
ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — Sesiunea extraordinară de la Addis 

Abeba a Consiliului de Securitate — cea dinții desfășurată în afara se
diului O.N.U. de la New York — și-a încheiat lucrările. Salutînd orga
nizarea sesiunii pe continentul african, ministrul de externe al Etiopiei, 
Minassie Haile, a declarat, în discursul de închidere, că însuși acest fapt 
s-a dovedit a fi un pas înainte pe calea sprijinirii mai substanțiale a 
luptei de eliberare națională din Africa.

ROMA întrevederi U R S. S.

Întîlnire între tovarășul

Luigi Longo și tovarășul

Paul Niculescu-Mizil

ale secretarului Realizări in dezvoltarea economiei

Tn cadrul ultimei ședințe, Consi
liul de Securitate a aprobat un pro
iect de rezoluție al unor țări africa
ne, Iugoslaviei și Indiei, privind po
litica de apartheid a Republicii Sud- 
Africane. Rezoluția condamnă regi
mul de la Pretoria pentru încălcarea 
Cartei O.N.U. prin aplicarea aparthei
dului. Documentul constată că situa
ția din R.S.A. amenință pacea in
ternațională și cheamă toate statele 
să respecte embargoul asupra livră
rilor de armament în această tară. 
Rezoluția afirmă caracterul legitim al 
luptei populației africane oprimate 
din R.S.A. „pentru drepturile sale po
litice și umane, prevăzute în Carta 
O.N.U. și în Declarația universală a 
drepturilor omului". Tn favoarea re
zoluției au votat 14 din membrii con
siliului. iar Franța s-a abținut.

De asemenea, sesiunea africană a 
Consiliului de Securitate a adoptat 
un proiect de rezoluție african care 
cere Portugaliei să recunoască drep
tul popoarelor din Angola, Mozambic 
și Guineea (Bissau) Ia autodetermi
nare și independență. Aprobată cu 
nouă voturi pentru și șase abțineri 
(Argentina. Belgia. Marea Britanie, 
Franța. Italia și Statele Unite), re

zoluția cere Portugaliei să retragă 
toate forțele armate din coloniile sale 
africane, să acorde aici o amnistie 
politică generală necondiționată, să 
transfere puterea unor instituții po
litice africane liber alese și să se ab
țină de la orice violare a suverani
tății și uitegrității teritoriale a sta
telor africane învecinate cu actualele 
sale colonii. Rezoluția cere tuturor 
statelor să înceteze acordarea orică
rui ajutor, în special militar, „care 
ar putea da Portugaliei posibilitatea 
să continue reprimarea populației din 
teritoriile pe care le administrează".

Consiliul de Securitate a examinat 
și un proiect de rezoluție privind si
tuația din Rhodesia, propus de Gui
neea, Somalia și Sudan, care cerea 
Marii Britanii să renunțe la înfăp
tuirea acordului anșlo-rhodesian și 
să convoace o conferință constituțio
nală cu participarea reprezentanților 
populației africane majoritare, pen
tru a se asigura poporului Zimbabwe 
dreptul de a-și hotărî propria soartă.

Marea Britanie — membru perma
nent al Consiliului de Securitate — a 
votat împotrivă. împiedicînd astfel, 
prin votul său. adoptarea proiectu
lui.

ROMA 5. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : La se
diul Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Italian, a avut loc sîm
bătă o întîlnire între tovarășul Luigi 
Longo, secretar general al PC.I. și 
tovarășul Paul Niculescu-Mizil. 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar' al 
C.C. al P.C.R. Convorbirea ce a avut 
loc cu acest prilej s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovărășească.

Au fost prezenți Sergio Segre, 
membru al C.C. al P.C.I., șeful sec-

ției externe a C.C. al P.C.I., și Iacob 
Ionașcu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Roma.

★
Tn seara aceleiași zile, tovarășul 

PauJ Niculescu-Mizil a oferit o masă 
la care au participat Enrico Berlin- 
guer, vice-secretar general al P.C.I., 
Ugo Pecchioli. membru ai Direcți
unii partidului, Sergio Segre. Rodolfo 
Mechini, adjunct al șefului secției 
externe a C.C. al P.C.I., precum și 
ambasadorul României în capitala 
italiană. Iacob Ionașcu.

Vizita delegației P.CR. in Elveția
BERNA 5. — Trimisul nostru spe

cial. P. Diaconescu, transmite : Dele
gația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, condusă de to
varășul Miron Constantinescu. mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., care se află în El
veția. la invitația partidului muncii 
din această tară, a vizitat Centrul 
european de cercetări nucleare din 
Geneva. Tovarășul Miron Constanti
nescu a avut, de asemenea, o întîl
nire eu cunoscutul om de știință

Jean Piaget, după care a făcut o vi
zită la Biroul Internațional al Mun
cii. unde a 
Blanchard 
al B.I.M.

Membrii ______________ ___ _ -
zitat apoi localitățile Chaux de Fonds 
și Le Locle, unde au fost oaspeții u- 
zinei de mașini-unelte și aparatură 
de înaltă precizie „Dixi". Tn cursul 
serii, delegația P.C.R, s-a întîlnit cu 
conducerea locală a Partidului Muncii 
din Elveția.

avut o discuție cu Francis 
directorul general adjunct
delegației române au vi-

general al 0. N. U.
ROMA 3 (Agerpres). — Părăsind 

Addis Abeba, după încheierea sesiu
nii Consiliului de Securitate, secreta
rul general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
a sosit sîmbătă în capitala italiană. La 
Roma, el a avut o întrevedere cu mi
nistrul de externe al Italiei, Aldo 
Moro. Cei doi interlocutori au evocat 
între altele criza din Orientul Apro
piat, precum și situația creată în 
urma conflictului indo-pakistanez.

De asemenea, Kurt Waldheim a a- 
vut o întîlnire cu reprezentantul spe
cial al Națiunilor Unite pentru Orien
tul Apropiat, ambasadorul Gunnar 
Jarring. Scopul acestei întilniri a fost, 
după cum a declarat Kurt Waldheim, 
discutarea posibilităților de a spori e- 
forturile în vederea reglementării con
flictului din Orientul Apropiat, pre
cum și obținerea unor informații di
recte în legătură cu rezultatele con
vorbirilor avute de Gunnar Jarring cu 
membrii Comisiei O.U.A. de facilitare 
a soluționării pașnice a crizei din 
Orientul Apropiat.

Secretarul general al O.N.U. a fost 
primit, în aceeași zi. de Papa Paul al 
VI-lea. cu care a discutat o serie de 
probleme internaționale, în special 
criza din Orientul Apropiat.

Comunicat 
bulgaro - sirian

republicilor unionale

P.S.U. din Berlinul occidental 
in favoarea convocării 

neintirziate a conferinței
9

general-europene
BERLINUL OCCIDENTAL 5 (Ager- 

pres). — După cum informează agen
ția A.D.N., Partidul Socialist Unit 
din Berlinul occidental a salutat în 
cadrul ședinței conducerii sale, care 
a avut loc, asa cum am mai anun
țat. zilele trecute, rezultatele Consfă
tuirii de la Praga a Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia. Președin
tele partidului, Gerhard Danelius. a 
declarat că P.S.U. din Berlinul occi
dental sprijină propunerea de a se 
ține cît mai curînd posibil o confe
rință general-europeană de secu
ritate.

AMERICA LATINĂ

Poziții ferme
resurselor

• PREȘEDINTELE CALDERA : 
„VENEZUELA NU VA PERMITE 
CA PRODUCȚIA SA PETRO
LIERA SA DEPINDĂ DE INTE

RESE STRĂINE"
CARACAS 5 (Agerpres). — Vene

zuela nu va permite ca producția sa 
petrolieră să depindă de interese 
oare ii sint străine — a declarat la 
o conferință de presă președintele 
Venezuelef Rafael Caldera. El a 
arătat că, după adoptarea legii re- 
versiunii petrolului, naționalizarea 
resurselor de gaz natural și denun
țarea tratatului comercial inechita
bil cu S.U.A., monopolurile nord- 
americane. sub diferite pretexte, 
scad sau majorează, în mod artifi
cial. producția petrolieră, ceea ce 
dăunează economiei naționale. Ra
fael Caldera a subliniat că guvernul 
său este ferm hotărît să mențină 
măsurile adoptate și. în consecință, 
nu va tolera acțiuni cu caracter de

m apararea
naționale

9
represalii, menite să 
de confuzie în acest 
tor industria] al tării

„ECUADORUL

creeze o stare 
important sec- 
sale.
PFSPTNGF

POLITICA DE AMENINȚĂRI 
Șl REPRESALII - DECLARA 

MINISTRUL DE EXTERNE 
AL ȚARII

QUITO 5 (Agerpres). - „Ecuado-® 
rul respinge politica de amenințări 
și represalii, destinată să împiedice 
folosirea de către țările în curs de 
dezvoltare, în interesul propriu, a 
resurselor lor naturale", a declarat 
ministrul de externe ecuadorjan. 
Rafael Garcia Velasco. Protestul 
Ecuadorului urmează hotărîrii Ca
merei Reprezentanților a Congresu
lui S.U.A. de a conferi guvernului 
„dreptul de veto" la alocațiile acor
date de Banca Interamericană pen
tru Dezvoltare (BID) țărilor care 
procedează la exproprierea compa
niilor nord-amerieane sau iau alte 
măsuri de natură să lezeze interesele 
Statelor Unite, Informează agenția 
Prensa Latina.

★
în continuarea vizitei. 

Partidului Comunist 
sîmbătă o întîlnire la 
ducerea 
Muncii. Tn aceeași zi. 
școala profesională a orașului, pre
cum și noul șnital municipal din 
cartierul Triemli.

De-a lungul întregului program, ea 
a fost '.însoțită de. Jakov Lechleiter. 
membru al secretariatului colectiv al 
partidului muncii.

cantonală

BRIONI

delegația 
Român a avut 
Zurich cu con- 
a Partidului 

au fost vizitate

CONVORBIRI I. B.
BRIONI 5 (Agerpres). — In comu

nicatul cu privire la convorbirile 
dintre președintele R.S.F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito, și președintele 
Republicii Arabe Egipt, Anwar Sa
dat, se arată că. în cursul schimbu
lui de păreri care a avut loc la 
Brioni, o atenție deosebită a fost a- 
cordată situației din Orientul Apro
piat. Președintele Sadat a subliniat 
că. în ciuda faptului că eforturile de 
pace depuse pînă acum de Republica 
Arabă Egipt nu au dus la rezultate 
pozitive, preocupările principale ale 
conducerii egiptene rămîn în conti
nuare aplicarea deplină a rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 no
iembrie 1967 și a rezoluției Adunării 
Generale a O.N.U din 14 decembrie

DAMASC 5 (Agerpres). — Tn cursul 
convorbirilor avute de Todor Jivkov. 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P Bulgaria, cu Hafez Assad, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
secretar general al Partidului Socia
list Arab Baas din Siria, se arată în 
comunicatul bulgaro-sirian. transmis 
de agenția B.T.A., a fost exprimată 
satisfacția fată de dezvoltarea cu 
succes a relațiilor dintre cele două 
țări, precum și dintre P.C. Bulgar și 
Partidul Socialist Arab Baas din Si
ria.

MOSCOVA 5. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță transmite : • După 
publicarea datelor privind îndepli
nirea planului de dezvoltare a econo
miei naționale pe primul an al ac
tualului cincinal în R.S.F.S.R., cea 
mai mare din republicile sovietice, 
ziarele relatează despre succesele re
purtate de oamenii muncii din cele
lalte republici sovietice, „Princi
palele sarcini ale planului pe 1971 au 
fost îndeplinite cu succes, iar la o 
serie de indicatori au fost chiar de
pășite în R.S.S. Ucraineană" — se 
relatează din Kiev. Depășind preve
derile planului, producția industrială 
a sporit cu 6.9 la sută, iar productivi
tatea muncii în întreprinderi cu 5.2 
la sută. în timp ce producția agricolă 
globală a sporit cu 4.9 la sută.

Din Minsk se anunță că oamenii 
muncii din R.S.S. Bielorusă au spo
rit producția industrială cu 12 la 
sută fată de anul precedent. Producția 
de energie electrică a sporit cu 23 la 
sută, extracția de titei — cu 25 la 
sută, producția de utilaie și mijloace 
de automatizare — cu 28 la sută.

„Volumul producției industriale a 
R.S.S Uzbece a sporit în 1971 cu 11,5 
la sută față de 9.2 la sută cît era 
prevăzut", se comunică din Tașkent. 
Printre realizările importante se nu
mără darea 1n exploatare a marii 
termocentrale de la Tașkent. cu o 
putere de 1 920 000 kilowați. Pro
ducătorii de bumbac din această re
publică au recoltat anul trecut 
4 511 000 tone de „aur alb"

Tn industria R.S.S. Kazahe volu
mul producției a sporit în anul tre
cut cu 8 la sută, iar productivitatea 
muncii în industrie a crescut cu 6 la 
sută tn agricultură s-a obținut 
producție globală în valoare 
miliarde de ruble.

Din Tbilisi se anunță că în 
Gruzină creșterea producției 
triale a fost în 1971 de 4.7 la 
iar productivitatea muncii în 
trie a sporit cu 3.9 Ia sută

în cursul anului 1971. venitul na
țional al R.S.S. Lituaniene a sporit 
cu 9 la sută iar productivitatea mun
cii în industrie a înregistrat o creș
tere de 6.2 la sută

Tn industria R.S.S. Moldovenești 
planul a fost depășit la majoritatea 
prevederilor pe ramuri. Volumul 
global al producției agricole a fost, cu 
8 Ia sută superior celui din 1970

Din Riga se anunță că oamenii 
muncii din R.S.S. Letonă au îndepli
nit cu succes olanul pe 1971 Potrivit 
datelor preliminare. creșterea venitu
lui national a fost de 7 la sută.

Anunțînd succesele oamenilor mun
cii din R.S.S. Azerbaidjană, comuni
catul din Baku relevă sporirea cu 
4 la sută a venitului national al re
publicii. precum și sporirea cu 5.7 la 
sută a productivității muncii în in
dustrie. Agricultorii au recoltat 
381 000 tone de bumbac brut. '*

Fondurile fixe introduse în econo-

o 
de 5.6

R.S.S. 
indus- 

sută. 
indus-

1971 au de- 
cele din 1970, 

Venitul na-

propor-

au fost 
pe 1971.

în

mia R.S.S. Kirghize în 
pășit cu 12 la sută pe 
se anunță din Frunze, 
tional ai republicii a crescut cu 6,5 ia
sută, planul anual al producției in
dustriale. la principalii indicatori, » 
fost îndeplinit înainte de termen.

O recoltă record de bumbac a fost 
obținută în R.S.S. Tadjikă - 788 100 
tone. Plănui anual al producției in
dustriale a fost îndeplinit în 
tie de 105 Ia sută.

Tn industria R.S.S. Armene 
depășite prevederile planului

Planul producției industriale 
R.S.S. Turkmens a fost îndeplinit în 
proporție de 103 la sută, se anunță din 
Așhabad. Tn agricultură s-a obținut o 
producție de 920 000 tone de bumbac.

Planul producției industriale din 
R.S.S. Estonă a fost îndeplinit în pro
porție de 102.7 la sută. în timp ce în 
agricultură producția a sporit 
5.4 Ia sută.

în comunicatele direcțiilor de 
tistică din republicile unionale
arată că nivelul de trai al oamenilor 
muncii a crescut considerabil.

„Diplomația 
canotierelor"

NU SE MAI
DOVEDEȘTE
RENTABILĂ

TITO - A. SADAT
1971. La rîndul său, menționează co
municatul, președintele I. B. Tito a 
manifestat o înțelegere deplină pen
tru eforturile pe care guvernul 
R.A.E. le depune în vederea rezol
vării pe cale politică a crizei din 
Orientul Apropiat

Cei doi președinți au apreciat po
zitiv dezvoltarea relațiilor bilaterale 
și ău reafirmat acordul lor de a dez
volta în continuare relațiile și cola
borarea dintre cele două țări în toate 
domeniile, subliniază comunicatul, a- 
dăugind că secretarul 
tru afacerile 
și . ministru] 
rad Ghaleb. 
lorii lor. au 
în legătură

„Epoca noastră nu mai poate 
admite claustrarea economică" 

Puternice controverse în jurul unor 
inițiative protecționiste

CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON

Intrerupînd o perioadă _ de calm 
relativ, intervenită după acordul mo
netar de la Washington, din decem
brie trecut, orizontul relațiilor co
merciale ale S.U.A. cu principalii 
săi parteneri din lumea capitalistă 
este amenințat de norii unei _ noi 
furtuni. Germenii acestei noi răbuf
niri sînt cuprinși în proiectul de lege 
introdus în Congres de senatorul 
Vance Hartke și deputatul James 
Burke, proiect care vizează impune
rea de cote obligatorii la toate pro
dusele de import. Autorii săi pre
tind ca fiecărei țări să i se fixeze, 
la fiecare produs, o cantitate maxi
mă ce poate fi exportată în Statele 
Unite. Acest proiect de lege — ca
racterizat în tabăra partizanilor 
americani ai liberalizării comerțului 
internațional drept „o inițiativă cu 
consecințe catastrofale asupra econo
miei și relațiilor Statelor Unite" — 
se bucură de sprijinul unor cercuri 
politice și de afaceri conservatoare, 
adepte ale escaladării măsurilor 
protectioniste, precum și ale conduce
rii de dreapta a centralei sindicale 
A.F.L.-C.I.O. împotriva adoptării 
sale se pronunță liderii actualei Ad
ministrații, o mare parte a oameni
lor de afaceri, precum și unele in
fluente uniuni sindicale, cum ar fi 
cea a muncitorilor din industria de 
autovehicule.

Criticînd cu vehemență acest, pro
iect, care se află într-o profundă 
contradicție cu largul curent de dez
voltare a schimburilor mondiale 
fără bariere artificiale și discrimi
nări, ziarul „WASHINGTON POST" 
îl caracterizează ca „o serioasă ame
nințare" pentru economia S.U.A., ca- 
lificîndu-1. totodată, drent „cei mai 
deplorabil proiect de legislație pro- 
tccționistă sunus Congresului în în
treaga perioadă care a trecut de la 
negrele zile ale anului 1930".

Pe de altă parte. „NEW YORK 
TIMES" consideră proiectul Hartke- 
Burke ca „unul dintre cele mai ne
gativiste proiecte. întrucît vizează 
limitarea pătrunderii produselor 
străine, fapt care ar micșora compe
titivitatea pe piața americană și ar 
permite industriilor autohtone să 
majoreze preturii” Ia produsele lor 
și să împingă astfel țara într-o noua 
inflație".

Presa americană apreciază că li
derii A.F.L.-C.I.O. s-au alăturat cu
rentului protectionist fără a cînțări 
efectele sale dăunătoare asupra re
lațiilor economice și politice externe

ale S.U.A., Întrucît în campania elec
torală ei sînt angrenați împotriva 
realegerii președintelui Nixon. Sub 
titlul „Opoziție cu orice preț". „Wa
shington Post" critică poziția lideri
lor A.F.L.-C.I.O. față de proiectul 
amintit arătînd că „aceștia nu pot 
pretinde dreptul de a vorbi în nu
mele covîrșitoarei majorități a mun
citorilor și a consumatorilor ameri
cani, care consideră că interesele lor 
rezidă în aplicarea principiilor libe
ralizării comerțului, principii spriji
nite pină nu de mult și de A.F.L.- 
C.I.O".

Administrația americană analizea
ză situația prin prisma daunelor care 
le-ar putea aduce proiectul Hartke- 
Burke relațiilor S.U.A. cu principalii 
lor parteneri comerciali de peste 
Atlantic și Pacific. „Nu ne mai pu
tem întoarce la era protecționismu- 
luî — declara ministrul finanțelor, 
John Connaly. Și de aceea nu putem 
permite să prevaleze în Congres 
tendința de a ne autoizola de restul 
lumii". Aceeași idee a fost subliniată 
și de actualul ministru al comerțului, 
Peter Peterson, care a avertizat îm
potriva adoptării proiectului de lege 
amintit, declarînd că „acesta ar dis
truge puterea de competitivitate a 
produselor americane".

Poziția adoptată de Administrația 
republicană derivă, după părerea 
unor observatori- politici. în princi
pal. din analiza repercusiunilor ne
gative pe care le-ar avea pe plan 
intern proiectul Hartke-Burke — re
percusiuni care ar impieta asupra 
șanselor republicanilor în alegerile 
din toamnă. De altfel, prin devalo
rizarea dolarului și realinierea mo
nedelor occidentale, prețurile produ
selor străine pe piața americană au 
și marcat o creștere de 10—30 la sută, 
fapt care a afectat serios pe consu
matorii americani. Nemulțumirea 
lor s-ar putea intensifica și mai 
mult,- ca urmare a impunerii unor 
cote la importuri, ceea ce ar duce 
la sporirea preturilor atît ale produ
selor străine, cît și ale celor autoh
tone.

Tn aceste condiții, observatorii se 
așteaptă Ia o înfruntare foarte dură 
în Congres între partizanii și adver
sarii protectionismului. înfruntare 
menită să aibă, totodată, largi rezo
nanțe pe plan electoral, ținind sea
ma de faptul că practic camoanîa 
electorală pentru alegerile preziden
țiale a și început.

C. ALEXANDROAIE

federal pen- 
externe, Mirko Tepavaț. 
afacerilor externe. Mu- 
împreună cu colabora- 
avut convorbiri separate 
cu aceleași probleme.

De 
cînd 
zind 
s-au 
Belize (Hondurasul 
Guatemalei și Mexicului, temperatura 
politică a urcat subit în această zonă 
a Mării Caraibilor, declanșînd puter
nice reacții, îndeosebit in Guatemala, 
dar avind reflexe și în restul con
tinentului. Tncercînd să liniștească 
spiritele, cercurile oficiale britanice 
au explicat că prezența în Caraibi a 
navelor militare cu circa 3 000 de 
infanteriști marini la bord are doar 
scopuri de „antrenament", dar aceste 
asigurări nu s-au dovedit prea con
vingătoare. Substratul afacerii reiese 
limpede dacă , răsfoim cîteva file din 
dosarul posesiunii britanice Belize. 
— colonie din 1862, cu numele de 
„British Honduras". Este un teritoriu 
de 22 965 km p și cu o populație de 
circa 150 000 locuitori, alcătuită în pro
porție de 88 la sută din metiși și 
negri. Minoritatea privilegiată de ori-

la sfîrșitul săptămînii trecute, 
unități navale britanice, inclu- 
marele port-avion „Ark Royal" 
apropiat de coastele teritoriului 

britanic), ale

agențiile de presă transmit
Edward Gierek, p^-secre- 

tar al C.C. a! P.M.U.P., a făcut o vi
zită în regiunea industrială a Sileziei 
superioare. El a fost oaspetele a trei 
importante unități productive din 
această regiune — uzina de material 
rulant „Pafawag". uzina de apara
tură electronică de calcul „Elwro" și 
fabrica de autobuze „Jele?" Primul 
secretar al C.C al P.M.U.P. s-a in
format despre problemele care preo
cupă colectivele de lucrători de la 
aceste unități.

creștin), căruia i-a încredințat sarcina 
de â forma un nou guvern.

0 conferință a liderilor 
partidelor socialiste și so- 
cial-democrate din R F 8 Ger" 
maniei, Italia. Elveția și Austria s-a 
deschis sîmbătă la Innsbruck (Aus
tria). Printre personalitățile prezente 
se află cancelarul vest-german, Willy 
Brandt, cancelarul Austriei. Bruno 
Kreisky, președintele Internaționalei 
Socialiste, Bruno Pittermann, precum 
și Francesco de Martino (Italia). și 
Arthur Schmidt (Elveția). Tn centrul 
dezbaterilor figurează probleme pri
vind comerțul și cooperarea intereu- 
ropeană și relațiile cu CE.E.

Acțiuni represive în Por
tugalia Secretarul sindicatelor 
naționale ale ziariștilor portughezi, 
Antonio dos Santos, a fost condam
nat de un tribunal( politic din Lisa
bona la un an 
rea drepturilor 
rioadâ de cinci 
apartenență ,1a 
Portughez. Sub 
ge Messias a fost condamnat Ia 18 
luni închisoare -și pierderea dreptu
rilor civile pentru cinci ani, iar Da
niel Cabrita. secretarul sindicatelor 
funcționarilor de bănci, se află ares
tat și este judecat.

neva în problema Laosului un mesaj 
în care cere să se adopte in mod 
neîntîrziat măsuri pențru a se pune 
capăt oricăror acte de intervenție și 
agresiune împotriva Laosului între
prinse de autoritățile de la Bangkok.

închisoare și . pierde- 
civile pentru o pe- 
ani. sub acuzația de 

Partidul Comunist 
aceeași acuzare. Jor-

Secretarul general al C.C. 
al Frontului Patriotic din 
LaOS, Fumî Vongvicit. a adresat 
copreședinților Conferinței de la Ge-

Protocolul privind schim
burile de mărfuri dintre 
R. P. Chineză și Guineea 
pe 1972 a fost semnat la Pekin. Din 
partea Chinei protocolul a fost sem
nat de Ciu Hua-min. ministru adjunct 
ai comerțului exterior, iar din partea 
Guineei de Aboubacar Couatey, se
cretar de stat pentru comerțul exte
rior. Delegația guvernamentală gui- 
neeză. condusă de Aboubacar Coua
tey. a fost primit de Li Sien-nien, 
vicepremier a! Consiliului de Stat, 
și Pai Sian-kuo. ministrul comerțu
lui exterior. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire cordială, priete
nească.

La Rawalpindi, un purtător 
de cuvînt la Ministerul pakistanez al 
Afacerilor Externe a declarat că re
cunoașterea Bangladesh de către 
upele țări reprezintă un act „inami
cul", transmit agențiile France Presse 
Și U.P.I. El nu a menționat, însă, 
arată aceleași surse, dacă Pakistanul 
va rupe relațiile diplomatice cu noile 
țări care au recunoscut Bangladesh, 
sau dacă-și va rechema reprezentan
ții din capitalele respective, măsuri 
adoptate în unele cazuri similare.

K. Altmann întemnițat în 
Bolivia Klaus Altmann, cetățean 
de origine germană, naturalizat boli
vian. bănuit a fi în realitate Klaus 
Barbie, fostul șef al Gestapoului din 
Lyon în timpul ocupării Franței de 
trupele hitleriste, a fost întemnițat 
vineri în închisoarea din La Paz — 
anunță din capitala boliviana agen
țiile Associated Press și France 
Presse. pe baza unei relatări a ziaru
lui local „Ultima Hora".

La Budapesta s-a desfă
șurat consfătuirea pe țară, 
organizată de C.C. al P.M.S.U., cu 
cadrele din activul organizațiilor ju
dețene și orășenești de partid și lu
crătorii politici din instituțiile și or
ganizațiile sociale și de masă, pre
cum și cu cadre de conducere din do
meniul presei, radioului și televiziu
nii. La consfătuire au fost dezbătute 
sarcinile ce revin .lucrătorilor din 
acest domeniu în legătură cu proble
mele actuale politice, economice și 
culturale.

0 amplă rundă interna
țională de negocieri în ca
drul G.A.T.T. s a convenit să 
fie deschisă în 1973. în urma trata
tivelor comerciale de la Bruxelles 
dintre delegația S.U.A. și cea a Pie
ței comune. Cele două părți nu s-au 
înțeles însă asupra modului de regle
mentare a problemelor agricole la 
aceste negocieri.

Giulio Andreotti însărci
nat cu formarea noului 
guvern.
Italiene. Giovanni Leone.: l-a convo
cat sîmbătă seara, la Palatul Quiri- 
nale, pe Giulio Andreotti (democrat-
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La lăkutsk, în Siberia, 
mercurul termometrelor a 
scăzut la minus 58 de gra
de. O asemenea tempera
tură nu a mai fost înre
gistrată în această regiune 
de 45 de ani. Din cauza 
gerului si a ceței extrem 
de dense, școlile elemen
tare au fost închise. Cu 
toate acestea, aprovizio
narea orașului cu alimente 
se face cu promptitudine, 
mijloacele de transport în 
comun circulă cu regula
ritate. iar întreprinderile 
desfășoară o activitate 
normală.

abătut asupra localităților 
Ontario, Quebec si a pro
vinciilor maritime. Aero
porturile, școlile și cea 
mai mare parte a birou
rilor au fost închise. La 
Montreal transportul în 
comun a fost întrerupt.

Peste 40 de morți 
în Turcia

Zăpada a paralizat 
estul Canadei

Estul Canadei a fost a- 
proape în întregime para
lizat din cauza unei fur
tuni de zăpadă, care s-a

Cel puțin 40 de persoa
ne si-au pierdut viata in 
Turcia în cursul ultimelor 
două săptămâni din cauza 
valului de frig — minus 
30 de grade — neobișnuit 
pentru această regiune a 
globului. Furtunile de ză
padă. gerul și gheata, care 
s-a. format pe drumurile 
naționale au provocat nu
meroase accidente de cir
culație Aeroportul inter
national de la. Istanbul a 
fost închis în cîteva rîn- 
duri din cauza furtunilor 
de zăpadă și a ahetii care 
s-a format pe piste.

Cu bicicleta pe gheata. O secvența insolita înregis
trată în R.F a Germaniei : un marinar traversează ca
nalul MitteHand, care a înghețat, spre a ajunge la 

vasul său ancorat în portul Braunschweig
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gine anglo-saxonâ nu depășește patru 
la sută. Acest teritoriu a fost reven
dicat dintotdeauna de Guatemala. Din 
1963 teritoriul a trecut la regim de 
„autonomie internă" și încă anul tre
cut se prevedea proclamarea inde
pendenței. Primul ministru din Beli
ze, George Cadle Price, este presat 
de mișcarea în favoarea independen
tei, dar, în același timp, minoritatea 
albă are nevoie de puterea colonială 
pentru a evita concretizarea preten
țiilor Guatemalei și ale. Mexicului 
(tară care, de asemenea, revendică 
teritoriul). Aceste împrejurări oferă 
unor anumite cercuri britanice posi
bilități mai largi de manevră in ce 
privește conservarea intereselor lor 
coloniale, ceea ce pune în adevărata 
sa lumină substratul „antrenamentu
lui" infanteriei marine britanice in 
Caraibi.

Evenimentul a provocat imediat 
punerea în stare de alertă a ar
matei guatemaleze, iar în parlamen
tul țării s-au ridicat voci che- 
mind Ia mobilizare generală. Proble
ma a ajuns în dezbaterea comitetu
lui juridic interamerican, care a a- 
probat (cu abținerea reprezentantului 
nord-american) o moțiune de protest, 
calificînd manevrele flotei britanice 
în Marea Caraibilor drept „o ame
nințare la adresa păcii și securității 
continentului", ca și „o flagrantă vio
lare a normelor internaționale privind 
neintervenția". Reprezentantul brazi
lian a afirmat că manevrele consti
tuie „o demonstrație de forță incom
patibilă cu respectul fată de suvera
nitatea națiunilor". Ca urmare a pro
testelor viguroase formulate s-a vor
bit Ia un moment dat de posibilita
tea unei întruniri de urgență a O.S.A. 
— Organizația Statelor Americane — 
trupele britanice au început — po
trivit unor știri încă neconfirmate — 
să părăsească zona manevrelor, lucru 
salutat de ministrul de externe gua
temalez, Ibarguen ca „o mare vic
torie diplomatică a Guatemalei". In
diferent dacă știrea se confirmă sau 
nu. reacțiile arată în orice caz că în 
zilele noastre colonialiștii nu-și mai 
pot permite dezinvoltura cu cart? 
altădată își trimiteau canonierele 
oricînd și oriunde pentru a-și impu
ne sau conserva dominația.

Pentru latino-americani, episodul 
are și o altă semnificație : le dove
dește încă o dată că colonialismul nu 
e un fenomen abstract, le reamintește 
că din cele 88 de teritorii coloniale, 
21 se află pe teritoriul Americii — 
minuscule, dar nu mai puțin incom
patibile cu spiritul vremurilor de azi 
și cu respectul pentru demnitatea 
popoarelor.

V. OROS
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