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Pentru îndeplinirea planului pe anul 1972
AMPLE ACȚIUNI SI INITIATIVE

IN iNTlMPINAREA MARELUI FORUM
A pornit întrecerea socialistă

NOI ANGAJAMENTE ENTUZIASTE
Presa a publicat, timp de cîteva 

zile, chemările la întrecerea socia
listă pentru depășirea planului pe 
anul 19'2 ale colectivelor din 15 
unități fruntașe din industrie, trans
porturi și construcții, care au ob
ținut anul trecut realizări remarca
bile în muncă. Este vorba de co
lectivele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni de la Grupul Industrial 
de petrochimie din Ploiești, uzina 
..Rulmentul" din Brașov, Combina
tul siderurgic din Hunedoara, Gru
pul de șantiere de pe platforma in
dustrială din Tîrgoviște, întreprin
derea electrocentrale Borz.cști, în
treprinderea de transporturi auto 
Iași, Exploatarea minieră Lupeni. 
Combinatul de exploatare și indus
trializare a lemnului Pitești, Depoul 
de locomotive C.F.R. Brașov, Fa
brica de ciment Bicaz, Fabrica de 
confecții și tricotaje București, In
spectoratul silvic Maramureș, 
Schela de extracție a țițeiului Ți- 
clcni, Institutul de cercetare și pro
iectare pentru industria electroteh
nică București, întreprinderea de 
industrializare a cărnii-Bihor.

Din această listă se desprinde ca
racterul larg, cuprinzător al între
cerii din acest al doilea an al cin
cinalului ; întreprinderile care au 
chemat la întrecere reprezintă, 
practic, tonte ramurile și domeniile 
de activitate — de la mari unități 
ale industriei chimice, energiei elec
trice, extractive, lemnului, ușoare și 
alimentare, pină la unități de con
strucții. transporturi și institute de 
cercetări și proiectări. Declanșarea 
întrecerii în mod nemijlocit de că
tre un șir de unități importante, 
care au chemat, stabilindu-și obiec
tive mobilizatoare, toate colectivele 
din ramurile respective, vădește 
preocuparea partidului nostru ca în
trecerea să pornească de Ia unită
țile de bază, adică acolo unde se 
înfăptuiesc efectiv sarcinile planu
rilor noastre economice, unde se 
decide soarta producției materiale 
și a eficienței întregii activități eco
nomice.

Ceea ce caracterizează toate che
mă, de la întrecere este faptul că 
angajamentele pe care le cuprind 
sînt mobilizatoare, fundamentate 
judicios, cu discernămînt, ele con- 
centrînd atenția și eforturile colecti

velor spre problemele-chcie, spre 
laturile majore ale activității eco
nomice. Obiectivele principale din 
aceste chemări — ca de altfel și 
sarcinile de plan pe acest an — 
pun în centrul preocupărilor mun
citorilor, inginerilor și tehnicieni
lor valorificarea mai intensă a po
tențialului productiv al întreprinde
rilor, creșterea mai rapidă a pro
ductivității muncii, reducerea sub
stanțială a cheltuielilor de produc
ție, îndeosebi a celor materiale, 
înnoirea și ridicarea calității pro
duselor, sporirea beneficiilor și a 
rentabilității producției. Aceasta de
monstrează că oamenii muncii au 
înțeles limpede că — așa cum s-a 
subliniat la Congresul al X-Ica al 
partidului — actuala etapă de dez
voltare și modernizare a econo
miei impune să trecem pe un front 
larg, cuprinzător, Ia o perfecționare 
calitativă a întregii activități eco
nomice, asigurînd o înaltă eficiență 
în toate domeniile — aceasta fiind 
problema fundamentală a accele
rării mersului înainte al țării pe 
calea progresului și bunăstării.

Chemările la întrecere au fost 
primite cu deosebit interes in în
treaga țară. O serie de colective 
de întreprinderi au și răspuns aces
tor chemări, altele se pregătesc să 
răspundă. Esențial este ca. pretu
tindeni, în toate unitățile, angaja
mentele ce se stabilesc să fie stră
bătute ca un fir roșu de obiectivele 
principale ale chemărilor la între
cere, să se bazeze pe studierea 
amănunțită a rezervelor și posibi
lităților, să fie cit mai realiste ; 
aceste angajamente trebuie să vi
zeze, înainte dc toate, depășirea in
dicatorilor de eficientă ai planului, 
șă fie bine corelate cu sarcinile de 
.plap,, astfel ca. răspunsurile la che
mările Ia întrecere să coiistiiuie o 
pirghie pentru accentuarea laturi
lor calitative, ale întregii activități 
economice.

Este deosebit de important că 
zilele acestea, cînd se elaborează 
augajamentele pe care și le iau co
lectivele, ca răspuns la chemările 
ta întrecere, coincid cu perioada 
pregătitoare a conferinței pe țară 
a cadrelor de conducere din

(Continuare în pag. a V-a)

Astăzi răspund:
EXPLOATAREA MINIERĂ

LEȘUL URSULUI
• Depășirea planului producției globale și marfă cu 15 milioane lei : 

depășirea producției in unități naturale cu 32 000 tone la concentrate de pi
rită, 2 000 tone la sulf, precum și la alte produse ; depășirea livrărilor Ia 
export cu 7 000 tone barită bulgări, 4 000 tone barită flotată și 1 500 tone 
witherit.

• Creșterea gradului de valorificare a metalului din zăcămint cu 3 la 
sută; realizarea unei extracții de 100 000 tone minereu prin metode de ex
ploatare de mare productivitate.

• Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă cu 0.50 lei și rea
lizarea de economii la prețul de cost în sumă de 500 000 lei.

• Creșterea productivității muncii valorice cu 1 000 lei pe salariat.
• Realizarea de piese de schimb prin autoutilare în valoare de 2 mi

lioane lei.
• Elaborarea unor studii tehnico-economice care să ducă la obținerea 

unei eficiente economice anuale de 5 milioane lei.

ÎNTREPRINDEREA
DE REȚELE ELECTRICE CRAIOVA
• Alimentarea fără întrerupere și la parametrii nominali a consumatori

lor de energie electrică și îndeosebi a marilor platforme industriale.
• Reducerea cu 1 la sută a pierderilor tehnologice de energie electrică, 

ceea ce reprezintă o economie anuală de 870 000 kWh în rețelele de transport 
și distribuție.

• Creșterea productivității muncii la activitatea de construcții-mcțntaj cu 
1 la sută și reducerea cheltuielilor planificate de producție, cu 200 000 lei.

. • Realizarea de beneficii peste plan de 500 000 lei.
• Darea în funcțiune a 4 obiective din planul de investiții cu un avans 

total de 180 de zile față de termenele $anificate.
• Creșterea producției de piese de schimb, scule și dispozitive cu 100 000 

lei.

ÎNTREPRINDEREA
DE TRANSPORTURI AUTO CLUJ
• Expedierea unui volum de mărfuri exprimat în tone expediate cu 2 la 

sută peste sarcina planificată.
• Depășirea parcursului mărfurilor planificate cu 1 la sută peste volumul 

stabilit prin plan.
• Depășirea parcursului călătorilor cu 1 la sută peste sarcina planificată.
• Depășirea productivității planificate pe tona capacitate cu 1 la sută la 

parcul de autocamioane și basculante și cu 1 la sută a productivității pe loc 
așezat în traficul de călători.

o Creșterea cu 1 la sută a productivității pe salariat prin îmbunătățirea 
coeficientului de utilizare a fondului de timp maxim disponibil și prin meca
nizarea lucrărilor în garaje și ateliere de întreținere.

• Reducerea prețului de cost planificat cu 360 000 lei și realizarea unor 
beneficii peste plan in valoare de 330 000 lei.

AL OAMENILOR MUNCII
Convocarea conferinței pe țară a cadrelor dc conducere din întreprin

deri și centrale industriale și de construcții — care se încadrează in 
metodele democratice statornicite ca o practică curentă de conducerea 
partidului și statului nostru — a stîrnil un deosebit interes în întreaga 
țară. In diferitele unități industriale sau de construcții se* simte preg
nant preocuparea stăruitoare pentru selecționarea — pe baza unei largi 
consultări — a problemelor și propunerilor ce urmează a fi ridicate în 
cadrul lucrărilor acesteia, precum și pentru desemnarea reprezentanți
lor care vor participa la acest mare for al muncitorilor, tehnicienilor, 
inginerilor și economiștilor. în legătură cu diferitele acțiuni și initia
tive din această perioadă pregătitoare a conferinței, relatăm succint 
informațiile transmise de corespondenții județeni

CE PROBLEME VOM RIDICA 
ÎN DEZBATERILE 

DIN CONFERINȚĂ?
re-Este deosebit de important să 

levăm că — în spiritul practicilor 
noastre democratice — în aceste zile 
au loc în întreprinderi largi și fruc
tuoase consultări ale colectivelor de 
oameni ai muncii pentru a stabili 
problemele și propunerile ce vor fi 
ridicate în conferință.

Consiliul oamenilor muncii din 
Combinatul cărbunelui din Tg. Jiu a 
stabilit ca, pe baza unei riguroase 
programări, cei ce au primit mandat 
de reprezentant la conferință să 
poarte discuții cu colectivele de 
muncitori de la toate unitățile mi-, 
niere din caclw.il combinatului. S-a 
hotărît, de asemenea, ca la toate ca
binetele tehnice să se deschidă un 
registru special, în care oamenii mun
cii să-și poată nota, la orice oră, pă
rerile lor. în perioada scurtă cît. a 
mai rămas pînă la 17 februarie; la 
toate cabinetele tehnice fac 
viciu, pe schimburi, cite un 
<lf conducere, pentru a fi tn măsură 
sa discute c.u cît mai mulți 
tori, ingineri și 
problemele . .... ....
ridice în conferință reprezentanții lor.

— Pînă în prezent s-au conturat 
unele probleme - a spus tov. Gheor
ghe Doman, secretarul organizației 
de partid din cadrul combinatului. 
In ultimii doi ani. combinatul nos
tru a întîmpinat unele greutăți din 
cauza beneficiarilor care n-au pre- 

t'luttt- .oan-țițâți rîn-ssrnnațe-.jde.:... lignit, 
deși acestea erau prevăzute în con
tracte. Nici în acest an, pînă acum, 
situația nu s-a îmbunătățit. Sîntem 

. siguri că, în cadrul lucrărilor con
ferinței, asemenea probleme își vor 
găsi tratarea cuvenită. în sensul ca 
obligațiile contractuale să fie riguros 
respectate atît de furnizor cît și de 
beneficiar.

Probleme și propuneri importante 
s-au desprins și din consultarea 
largă, ce are loc în aceste zile pe 
șantierele întreprinderii de construc
ții siderurgice din Hunedoara, cu 
cadrele tehnice, maiștrii și munci
torii fruntași.

— Exprimînd părerea colectivului

de ser- 
cadru

munci- 
tehnicieni despre 

concrete pe care să le

ai ziarului nostru.

ing. Gh. Moldt, di
al întreprinderii — 

inves-

LAUDA
HĂRNICIEI

Cifre, cifre, cifre : 6 803 000 de tone oțel, 484 000 de 
aparate de radio, 39,4 de miliarde kWh, 71 407 000 de 
perechi de încălțăminte... Și alte cifre : au fost date în 
folosință aproape 400 de capacități principale de pro
ducție, volumul exportului a sporit cu 13,7 la sută, 
cheltuielile pentru învățământ au atins 9 845 500 000 de 
lei. Și altele, și altele, cifre înfățișate țării de către 
Comunicatul cu privire la îndeplinirea planului de dez
voltare economico-socială a Republicii Socialiste Româ
nia în anul 1971 — imagine, înainte de orice, a hărniciei 
poporului român.

Sint cifrele noastre, ale hărniciei noastre, ale abne
gației noastre, ale hotăririi noastre de a trece in chipul 
nepieritor al faptei politica înțeleaptă a t partidului 
nostru comunist. Ele sint bilanțul muncii de un an de 
zile și „în graiul lor, la prima vedere arid" — cum 
scriem de obicei noi. gazetarii — vorbesc despre zilele 
și nopțile de efort generos de la Lotru, despre munca 
fără răgaz de pe platformele petrochimice ale Pitești
lor. ale Ploieștilor, de pe Valea Trotușului. vorbesc
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despre milioanele de muncitori, țărani și intelectuali, 
care sporesc avuția națională, care străbat neclintiti 
de la o bornă la alta, drumul prosperității și civiliza
ției socialiste.

Vorbesc despre hărnicie cifrele ; și, mai cu seamă, 
despre calitatea hărniciei noastre. Am străbătut intr-un 
timp mult mai scurt decît ii este hărăzit, unei generații 
drumul de la tirnăcop și „hei rup !" la calculator și 
savante formule. . S-au schimbat multe — și ne-am 
schimbat și noi; Muncim din ce în ce mai bine, roadele 
muncii fiecăruia sînt din ce in ce mal bogate ; a sporit 
intr-un ritm furtunos parametrul inteligență în pon
derea hărniciei noastre.

Este o cifră pe care comunicatul n-o poate da. Sau nu 
o poate da decit indirect. De pildă : a sporit gradul 
de înzestrare energetică a muncii, consumul de energie 
electrică pe un salariat din industrie fiind în 1971 de 
11 600 kWh. față de 11 000 kWh in 1970. Sau : produsele 
noi sau modernizate din industria construcțiilor de ma
șini au reprezentat 19.6 la sută din totalul producției. 
Indirect — însă fiecare în parte și toate la un loc sini 
o demonstrație strălucită nu numai a hărniciei noastre, 
ci a hărniciei din ce în ce mai încărcate de electrici
tatea inteligenței, a hărniciei superioare către care ne 
îndrumă programul partidului.

Dar există o cifră care ne vorbește despre parametrul 
tinerețe al hărniciei noastre ; sînt cei 250 000 de oa
meni care au intrat in circuitul producției, cele 250 000 
de locuri de muncă nou create. Eșaloane noi de mun
citori, ingineri, profesori, tehnicieni, laboranți au venit 
să se adauge celor peste cinci milioane de muncitori 
ai republicii, iar venirea lor înseamnă, dincolo de spo
rul cantitativ, un plus de energie proaspătă, de entu
ziasm, de hărnicie. Este vîntul de primăvară care adie 
necontenit pe ogoarele muncii noastre.

...Cifre, cifre, cifre. Fiecare in parte și toate lao- 
,țaltă conturează tabloul generos al inteligenței și tine- 
'reții hărniciei noastre.

George-Radu CHIROVIC1

nostru — a spus 
rectorul general 
cred că in planurile de 
tiții ar trebui să se prevadă nu
mai acele lucrări care au create con
diții certe de realizare — proiecte, 
bază materială etc. Aceasta în
seamnă, după cum a subliniat în. 
repetate rînduri conducerea partidu
lui, realism în activitatea de inves
tiții. De asemenea, după opinia una
nimă a întregului nostru colectiv, 
considerăm absolut necesar ca asi
gurarea cadrelor pentru șantierele 
de construcții să nu se limiteze nu
mai la preocupările întreprinderilor, 
ei sâ-și găsească rezolvarea într-o 
viziune de ansamblu pe întregul 
sector de construcții (prin școli pro
fesionale și alte modalități), așa cum 
Se procedează de fapt și în celelalte 
sectoare ale economiei.

In numeroase unități industriale și 
de construcții, concomitent cu con
tinuarea consultărilor, s-au conturat 
de pe acum o serie de probleme și 
propuneri demne de reținut. Le con
semnăm pe.scurt :

• Ing. Teofil Smerecinschi, direc
tor general al Combinatului de în
grășăminte chimice din Tr. Măgu-. 
rele ; în urma consultărilor pe care 
le-am avut cu cadrele de conducere.

cu muncitorii fruntași din întreprin
dere, două probleme mi se par a fi 
de o mare importantă, nu numai pen
tru combinatul nostru. Prima se re
feră la necesitatea corelării pe baze 
științifice, realiste, a planurilor de 
producție cu durata efectivă de func
ționare a instalațiilor, cu starea uti
lajelor și capacitatea acestora, res- 
pectîndu-se dispozițiile legale pri
vind perioadele de reparații, iar cea 
de a doua — la acoperirea și asigu
rarea cu piese de schimb pe măsu
ra nevoilor reale existente.

• Ing. Grigore Sandul, directorul 
Centralei hidroelectrice Porțile de 
Fier ; întrucît centrala noastră hidro
electrică este cea mai complexă din 
țară, avînd un înalt grâ'd de .auto
matizare. dispunem de cele mai bune 
condiții de pregătire a inginerilor.

. tehnicienilor și muncitorilor,care vor 
lucra în noile hidrocentrale. In acest 
sens, am elaborat un studiu temei
nic fundamentat. Dacă propunerea 
noastră va fi . acceptată, nădăjduim 
ca Centrala hidroelectrică Porțile de 
Fier să devină centrul nr. 1 al țării 
în ce privește perfecționarea cadre
lor de hidroenergeticieni.

• Emilian Antonesi, director teh
nic la Combinatul minier Gura Hu
morului : în scopul creșterii gradului 
de valorificare a minereurilor din 
zăcăminte, părerea noastră este că 
o importanță deosebită prezintă sta
bilirea unor tehnologii de exploatare 
pentru o perioadă mai lungă de timp 
(10—15 ani). Practica de pină acum 
de a se întocmi studii tehnico-eco
nomice, bazate pe tehnologii exis
tente, unele depășite, nu e de natură 
să contribuie la valorificarea deplină

(Continuare în pag. a IlI-a)

a primit pe ambasadorul franței
Președintele Consiliului de Ml1 

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, miercuri la amiază, pe 
Pierre Pelen, ambasadorul Franței 
la București, în legătură cu ple-

carea sa definitivă din țara noastră. 
La primire, care s-a desfășurat, 

într-o atmosferă de cordialitate, a 
participat Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

— Se pot obține producții mai mari
în acest an ?

— Da! răspund țăranii cooperatori

(IN PAGINA A 111-A)

Tntr-un interviu acordat 
recent ziarului nostru, to
varășul Ilie Alexe, preșe
dintele UCECOM, arăta că 
lipsa spațiilor de servire din 
unele cartiere și din alte 
zone urbane, necorelarea 
capacității de servire a u- 
nităților cooperației mește
șugărești cu nivelul, cere
rii populației se datorase, 
între altele, insuficientei 
preocupări a consiliilor 
populare pentru realizarea 
construcțiilor necesare in 
noile cartiere, pentru gos
podărirea corespunzătoare 
a spațiilor existente. Se 
spunea textual : „Cu toate 
că pentru soluționarea pro
blemei spațiilor am interve
nit în repetate rînduri la 
consiliile populara, nu am 
găsit înțelegerea necesară". 
Pornind de la cele afirma
te în interviu și de la ele
mentele de amănunt puse 
la dispoziție de Direcția 
tehnică din UCECOM, am 
încercat să stabilim, în cî
teva localități, modul con
cret de manifestare a stării 
de lucruri ce ne-a fost des
crisă, avînd în vedere im
portanța condițiilor de ser
vire a populației.

BUCUREȘTI
— E adevărat, în sectorul 

nostru, mai precis în cartie
rul Titan, spațiile de servi
re sînt insuficiente, acope
rind abia a zecea parte din 
necesar, ne-a declarat tova
rășul Gheorghe Dumitru, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al sectoru
lui IV. Dar vina principală 
pentru această situație o 
poartă tocmai beneficiarul

spațiilor — cooperația meș
teșugărească. Iată de ce : 
datorită întinderii sale, con
struirea cartierului a fost 
concepută in mai multe e- 
tape. Pentru fiecare etapă 
s-au prevăzut o serie de 
complexe pentru servire ale 
căror profile au fost, avizate

servire ce vor fi puse la 
dispoziția populației, în cele 
16 complexe construite an
terior a prevăzut numai 17 
la sută din suprafața con
struită. Pe parcurs, repre
zentanții cooperației ne-au 
asigurat, totuși — pe baza 
unui studiu — că vor su-

adevărat palat îh centrul 
orașului, „Casa de mode", 
precum și mai multe hale 
de producție de serie.

— Lucrurile s-au petre
cut aproape la fel și în ce
lelalte cartiere noi ale ora
șului, ne-a declarat, conti- 
nuînd ideea, tovarășul Ni-

Schimb de păreri pe tema:

SERVICIILE
PENTRU POPULAȚIE

Au cuvintul reprezentanți 
ai consiliilor populare

de toți beneficiarii de spa
ții, inclusiv de către coope
rația meșteșugărească. Gre
șeala cooperației constă 
tocmai îh faptul că nu a 
stabilit amplasarea unități
lor sale și in funcție de e- 
tapizarea lucrărilor. Astfel, 
dacă în construcțiile din e- 
tapa ce urmează de acum 
incolo și-a rezervat 26 la 
sută din totalul spațiilor de

plini diferența de capaci
tate, construind un mare 
complex independent. Tim
pul a trecut, iar complexul 
tot în faza de studiu se 
află. Motivuî invocat — lip
sa capacității de construc
ție — este, după părerea 
mea, complet nefondat. De 
ce? în aceeași perioadă de 
timp, cooperația meșteșu
gărească a putut realiza un

colae Stanciu, vicepreșe
dinte al consiliului popular 
al municipiului București, 
în-acest an, cooperația ne-a 
dovedit, o dată în plus, cît 
interes manifestă pentru 
realizarea spațiilor de ser
vire. Inițial, din volumul de 
spații de interes public ce 
i-a fost propus pentru con
strucție în 1972 nu a accep
tat să realizeze decît o trei

me. A trebuit să intervenim 
la conducerea UCECOM, să 
atragem atenția asupra 
gravității refuzului. Dacă 
lucrurile ar fi rămas așa,, 
cartierele Berceni. Drumul 
Taberei și Titan urmau să 
fie dotate sub necesar cu 
unități meșteșugărești. Pa
radoxal, iii timp ce pentru 
spațiile de servire nu se 
cedau fondurile de inves
tiții, Uniunea cooperative
lor meșteșugărești ne-a so
licitat cu stăruință să le 
construim, în centrul ora
șului, un mare atelier de 
producție de serie (oferind, 
bineînțeles, și banii nece
sari lucrărilor). Pentru a se 
înțelege și mai bine care 
este de fapt principalul fac
tor responsabil de insufici
ența spațiilor de servire ale 
cooperației adaug, la cele 
de mai sus, încă un ele
ment. Este cunoscută ac
țiunea — declanșată cu 
citva timp în urmă — pen
tru revitalizarea vechilor 
vaduri comerciale. Coope
rația a primit cu acest pri
lej o întreagă stradă — Ga
broveni. Pentru amenajarea 
unităților de pe această ar
teră — toate laudele 1 Dar 
în cadrul aceleiași acțiuni, 
cooperației i s-au mai re
partizat și alte 56 de vechi 
spații comerciale, amplasa
te în diverse puncte ale o- 
rașului. Cu toate că terme
nul stabilit pentru reame- 
najare a expirat de mult, 
nu au fost redeschise pînă 
acum decît 13 unități. Cine 
este, prin urmare, vinovat 
în realitate de Slaba dezvol-

Mihai IONESCU

(Continuare în pag. a II-a)

La C.A.P. Coșereni — în timpul lucrărilor de adminis
trare a îngrășămintelor chimice

Foto : M. Andreeseu

Excelenței Sale

Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

•al Re-publlcii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vă rog să primiți, Domnule Președinte, sincere mul
țumiri pentru amabilul mesaj de simpatie adresat de 
Dumneavoastră și de Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România mie și familiei regale, cu ocazia 
morții iubitului meu țață, Maiestatea Sa Regele Fre- 
derik al IX-lea.

Totodată, doresc să vă exprim sincere mulțumiri 
pentru bunele urări transmise cu prilejul urcării mele 
pe tron.

împărtășesc pe deplin dorința Dumneavoastră de 
dezvoltare in continuare a relațiilor bune și de prie
tenie dintre țările noastre.

MARGRETHE A ll-A
Regina Danemarcei

caclw.il
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DIVERS
Ceasurile
accidentelor

Există un ceas al accidente
lor ? Desigur, nu. Șl, dacă mai 
era nevoie, graficul de mai jos 
constituie în această privință 
cea mai bună dovadă. Rod al 
unei analize statistice efectuate 
de către Direcția de circulație 
din cadrul Inspectoratului ge
neral al miliției, care a avut în 
vedere toate accidentele de 
circulație înregistrate de-a lun
gul anului trecut, acest grafic 
urmărește curba accidentelor 
(exprimate în procente) din oră 
în oră. O primă observație 
practică desprinsă din el ar fi 
aceea că, o dată urcat la volan, 
conducătorului auto nu-i este 
permis nici un moment de „re
laxare". Pentru simplul motiv

că, oricît de senine și de calme 
s-ar arăta din acest punct de 
vedere anumite ceasuri, nici 
unul din ele nu este scutit de 
surprize. Chiar și cele din tim
pul nopții (1—5) care cunosc 
circulația cea mai redusă. Pe 
de altă parte, graficul amintit 
avertizează că există numeroase 
ore în care pericolul accidente
lor crește. Bunăoară, între orele 
6—7 dimineața, (față de acalmia 
relativă dintre orele 7—9), pen
tru a urma apoi, cu oscilații mai 
mici sau mai mari, „cotele" cele 
mai ridicate dintre orele 12—21. 
Firește, aceste variabile își au 
explicațiile lor, în general, cu
noscute și studiate cu atenție 
de către toți factorii interesați 
pentru luarea măsurilor cores
punzătoare. Dar oricît de bine 
s-ar cunoaște cauzele acciden
telor, pentru prevenirea lor, cea 
mai sigură „prognoză" rămîne 
tot... atenția și iarăși atenția 
omului de la volan. Ceas de 
ceas. Clipă de clipă.

Severitate? 
Nu, 
înțelepciune

Nu demult, cooperatorul Cons
tantin Neagu din Totoiești (Iași) 
s-a prezentat îngrijorat la pos
tul de miliție : fiica sa Elena 
dispăruse de acasă fără nici o 
urmă ! Toate investigațiile în
treprinse pentru descoperirea ei 
se dovediseră fără rezultat. După 
cîtva timp insă, într-o seară, 
s-a pomenit cu ea în casă. Luată 
din scurt, Elena a mărturisit 
că, intre timp, se angajase fată 
în casă la o familie din comuna 
Podul lloaiei, de la care ple
case apoi pe nepusă masă cu 
două geamantane pline cu o- 
biacte de încălțăminte și îm
brăcăminte pe care le lăsase la 
o cunoștință, de unde urma să 
le ia și să le pună in vînzare. 
La început, lui Constantin 
Neagu nu-i venea să creadă că 
fata sa a putut săvirși o astfel 
de faptă. Pentru simplul motiv 
că niciodată pină atunci nu-și 
putuse închipui că vreunul din 
copiii crescuți de el cu grijă și 
răbdare va ajunge să-și însu
șească de la altul măcar un cap 
de ață. De aceea, nici n-a mai 
stat pe ginduri: și-a luat fata 
de mină și a dus-o direct la mi
liție, unde a povestit tot ce s-a 
intimplat. A făcut-o cu durere 
în suflet, dar convins că așa e 
drept, că așa e necesar. Chiar 
dacă sau poate tocmai pentru 
că la mijloc era vorba de pro
priul său copil!

Duelul

Constituită în urmă cu mai bine 
de un an, Centrala industrială de 
electronică și tehnica vidului s-a do
vedit a fi un organism eficient în 
specializarea producției și coordona
rea activității numeroaselor între
prinderi din sector. Concludente în 
acest sens sînt și următoarele două 
cifre : față de directivele Congre
sului al X-lea al P.C.R., care sta
bilea o creștere de 2,2—2,4 la sută 
a industriei electronice, actualele pre
vederi ale cincinalului marchează o 
dinamică mai accentuată, sporul ur- 
mînd a fi de 3,6 ori în raport cu 
realizările anului 1970.

— Acum, în preajma conferinței pe 
țară a cadrelor de conducere din 
întreprinderi și centrale industriale 
și de construcții, vorbind des
pre rolul și sarcinile organiza
ției de partid în promovarea 
metodelor moderne de conducere a 
producției, cred că se impune 
o precizare — ne spunea ing. 
Nicolae Papagheorghe, membru în 
biroul organizației de bază : în ce 
măsură o acțiune sau alta răspunde 
nevoilor de introducere a noului, a 
metodelor moderne de conducere ? 
Conferința pe țară ce va avea loc 
în curînd ne va oferi, sînt convins, 
cadrul unei și mai complexe anga
jări a muncii de partid în realizarea 
acestor obiective.

într-adevăr, n-a existat inițiativă 
mai importantă în activitatea cen
tralei care să nu fi concentrat Ia 
modul major atenția organizației de 
partid. De exemplu, crearea unui 
compartiment distinct de organizare 
a producției și a muncii, absolut ne
cesar pentru bunul mers al activi
tății, a declanșat aici un șir de ac
țiuni pe linie de partid, vizînd or
ganizarea conducerii, a producției, a 
muncii și normării acesteia ; în adu
nările generale de partid s-au dez
bătut sarcinile comuniștilor privind 
raționalizarea sistemului informațio
nal și introducerea treptată a meto
delor moderne de calcul, probleme 
de ergonomie etc, toate subordonate 
unei idei esențiale — perfecționarea 
muncii specialistului din centrală și, 
prin el, a cadrului de relații cu în
treprinderile pe care Ie coordonează, 
a îndrumării, controlului și sprijinu
lui acordate.

— Evident, este vorba, în primul 
rînd, ca, prin munca de partid, să 
determinăm, la toate cadrele din cen
trală, o înțelegere profundă a sen
sului activității lor în contextul 
principiilor și metodelor moder
ne de organizare și conduce
re — afirma ing. Mihai Alexe, 
membru în biroul organizației de 
bază. Urmărind acest obiectiv, îm
preună cu biroul executiv al cen
tralei, am elaborat, printre altele, o 
tematică a principalelor probleme ale 
domeniului de care ne ocupăm și 
care sînt dezbătute sistematic nu doar 
la modul teoretic, ci prin prisma rea
lităților existente în întreprinderi
le noastre. La capitolul „asigurarea 
informării rapide și complete a fiecă

rui conducător", de exemplu, studiem 
cum sînt primite și transmise infor
mațiile în legătură cu modul de 
desfășurare a tuturor laturilor proce
selor de producție, cit de comple
te sînt acestea pentru a permite fun
damentarea și luarea operativă a de
ciziilor. Desigur, asemenea expe
riență există și la alte organizații de 
partid și apropiata conferință pe țară 
va prilejui un foarte util schimb de 
păreri, din care va avea de cîștigat, 
calitativ, munca de partid.

însușirea noului are loc din mers, 
în condițiile eforturilor pentru

anului trecut, am analizat stadiul 
pregătirii cadrelor necesare în ac
tualul cincinal atît întreprinderilor 
existente, cît mai ales celor noi. Au 
rezultat sarcini precise privind for
marea de noi cadre prin școli profe
sionale, ucenicie la locul de mun
că, cursuri de calificare. Urmări
rea acestui program, defalcat pe 
întreprinderi, a fost încredințată unor 
membri de partid din organizația de 
bază din centrală. Chiar în luna a- 
ceasta vom analiza cum și le-au în
deplinit. De altfel, controlul sistema
tic se înscrie printre metodele P«

specialiști — ținute, asemenea celui 
menționat mai sus, de absolvenți de 
la CEPECA — își propun Inițierea 
în prelucrarea automată a datelor.

— Căutind să introducem metode 
noi de conducere, avem permanent 
în vedere modul de aplicare și efi
ciența lor — ne spune tov. Ion Gîr- 
tone, secretarul comitetului de par
tid. Timp de 3 luni, la sfîrșitul anu
lui 1970 și începutul lui 1971, de e- 
xemplu, comisia economică a comi
tetului de partid, Împreună cu spe
cialiști, cu maiștri din uzină au în
treprins un studiu cu privire la în-COMUNIȘTII

• CERINȚELE DECIZIEI : OPERATIVITATE Șl FUNDAMEN

TARE • DE LA CICLURI DE CONFERINȚE LA STUDII Șl 

TESTĂRI • ȘTIINȚA SĂ DEVINĂ „DIRIJORUL" PRODUCȚIEI

aplicarea în practică a principiilor 
enunțate. Iată un aspect care pre
ocupă atît organizația de partid, cît 
și biroul executiv al centralei : asi
gurarea unei informații zilnice asu
pra realizării producției în fiecare 
întreprindere. S-a obținut aici per
formanța ca o singură cifră, fără 
alte date suplimentare, să poată in
dica dacă o întreagă linie de fabri
cație a avut ceva de suferit, ceea 
ce permite o intervenție imediată, 
operativă.

—Suma preocupărilor muncii po
litice desfășurate de organizația de 
partid a fost înarmarea comuniștilor 
cu o viziune nouă despre conduce
rea economiei și organizarea produc
ției — ne spunea ing. Marin Pur
cea, secretarul organizației de 
bază, tn acest sens, organizația de 
partid a condus mai calificat munca 
de pregătire politică și profesională 
a cadrelor.. în adunarea generală a 
comuniștilor, ținută în luna mai a

si informatica, calculul 
electronic, ergonomia

care Ie folosim curent în activitate» 
noastră.

...Uzina „Electronica" din Capitală. 
Cum se oglindesc, în activitatea de 
zi cu zi a organizațiilor de partid, 
preocupările privind introducerea 
metodelor moderne de conducere și 
organizare a producției ?

Și aici, punctul de plecare îl con
stituie realizarea unei informări cu
prinzătoare, competente, proces con
dus îndeaproape de comitetul de par
tid. Este în curs de desfășurare, pen
tru o perioadă de două luni, un ciclu 
de expuneri însoțite de discuții pri
vind direcțiile de bază și metodele 
de perfecționare a conducerii, orga
nizării și planificării în întreprinderi, 
la care participă toate cadrele de 
conducere și . secretarii de partid ; 
alte două cicluri de expuneri, adre
sate cadrelor din sectoarele tehnice 
și secretarilor organizațiilor de bază 
și, separat, economiștilor și altor

cărcarea utilajelor și programarea 
producției pe grupe de mașini. în 
baza acestuia s-au făcut o serie de 
testări la diferite locuri de muncă. 
Această primă etapă in care ne aflăm, 
acest început de muncă științifică ne 
ajută considerabil în cunoașterea ne
cesarului real al forței de muncă pe 
grupe de mașini și specialități, la în
lăturarea rapidă a locurilor înguste, 
la descoperirea unor rezerve de pro
ducție.

De altfel, la această uzină preocu
parea pentru programare pe baza 
informației precise poate fi repe
tat înțîlnită in diverse comparti
mente. La ora actuală, aici se reali
zează integral prelucrarea mecanizată 
a consumurilor de materiale, semifa
bricate și manoperă pe comenzi de 
fabricație ; în același mod se lucrea
ză documentația de producție, factu
rile de livrare a mărfurilor ; la ate
lierul de strunguri automate se apli
că, cu o eficiență ridicată — redu

cerea cu 80 la sută a rebuturilor — 
controlul statistico-matematic.

— Experiența demonstrează că e- 
xistă o legătură strînsă între progre
sele obținute în promovarea unor 
metode moderne de conducere și or
ganizare și atragerea la elaborarea 
acestora a întregului colectiv de co
muniști — spunea ing. Jean Popa, | 

.secretarul organizației de bază nr. 10 | 
C.T.C. Recent, bunăoară, comitetul 
de partid a format un colectiv com
plex, cuprinzînd cadre de conducere, 
diferiți alți ingineri, tehnicieni, mun
citori, juriști, care a avut menirea de 
a studia felul cum se aplică la între
prinderea de pielărie, și încălțăminte 
„Flacăra Roșie" din București me
toda autocontrolului și a propune so
luții de transpunere și adaptare a 
acesteia la „Electronica". Soluțiile au 
fost testate și, înaintea generalizării 
lor, s-a trecut la o repartizare mai ju
dicioasă a locurilor de muncă și a 
oamenilor pe categorii de operațiuni, 
s-au emis instrucțiuni foarte precise 
de lucru pentru fiecare lucrător în 
parte. Rezultatele ? După trei luni de 
aplicare, în atelierul de transforma
tori linii productivitatea a crescut, 
rebuturile s-au redus cu 10 la sută, 
forța de muncă s-a stabilizat. Dar 
realizarea cea mai importantă mi se 
pare a fi ridicarea nivelului de conș
tiință, dezvoltarea interesului și exi
genței colectivului pentru realizarea 
unei producții de calitate superioară. 
De altfel, chiar în luna aceasta, or
ganizația de bază a prevăzut să ana
lizeze, in adunarea generală, eficien
ța acestei metode în vederea extinde
rii ei.

— Ridicarea la un nivel superior a 
activității noastre — ne spunea ing. 
Octavian Juncu, directorul tehnic — 
aduce în prim plan numeroase as
pecte legate, între altele, de colecta
rea datelor primare, ca și de lărgirea 
competențelor compartimentelor și 
cadrelor de răspundere. în momentul 
de față, datele amintite încă ne par
vin cu dificultate și prea multe de
cizii se concentrează la nivelul con
ducerii. în acest sens, am convinge
rea că apropiata conferință pe țară 
a cadrelor de conducere din întreprin
deri si centrale industriale și de cons
trucții, făcind o amplă analiză a pro
greselor remarcabile din ultimii ani 
în modernizarea conducerii econo
miei, va aduce precizările, corecti
vele, perfecționările impuse de expe
riența concretă, de exigențele actuale. 
Implicit, va pune în fața organiza
țiilor de partid un bogat program de 
activitate. .

în contextul centralei, uzina „E- 
lectronica" ocupă locul „viorii intîi". 
Ea a încheiat anul 1971, ca și prima 
lună a acestui an. cu rezultate pozi
tive. Neîndoielnic, acești indicatori 
includ experiența acumulată, vorbesc 
concludent despre receptivitatea la 
nou a organizațiilor de partid, preocu
pate permanent de perfecționarea ac
tivității întregului colectiv.

Maria BABOIAN

De la ADAS

ASIGURAREA 
MIXTĂ DE VIAȚĂ

Dintre formele de asigurări de 
persoane practicate în țara 
noastră, fără îndoială că asigu
rarea mixtă de viață este cea 
mai răspîndită. Preferințele pen
tru această asigurare decurg, în 
primul rind, din avantajele mul
tiple pe care ea le oferă. Prin 
asigurarea mixtă de viață, oa
menii manifestă simțul de pre
vedere pentru cazurile în care 
ar surveni în viața lor eveni
mente neprevăzute' și nedorite, 
în același timp, ei realizează o 
economisire plailificată a unei 
sume de . băni pe care singuri 
și-o stabilesc.

Asigurarea mixtă de viață se 
încheie pe termene variate, în
tre 5 și 20 de ani., De asemenea, 
ea se încheie pentru orice 
sumă, începind de la 1 000 lei, 
după dorința fiecăruia. Costul 
asigurării nu rămine nerecupe
rat, înțrucît plata sumei asigu
rate se face fie la expirarea a- 
sigurării, fie la amortizarea asi
gurării în timpul duratei aces
teia, cu ocazia tragerilor lunară. 
De asemenea, plata sumei asi
gurate se face în caz. de invali
ditate permanentă, ca urmare a 
unui accident (plata sumei asi
gurate efectuîndu-se integral 
sau parțial, după cum invalidi
tatea permanentă este totală sau 
parțială). în caz de deces, suma 
asigurată se plătește beneficia
rului asigurării, stabilit de asi
gurat, cu ocazia încheierii po
liței de asigurare.

CLUB TURISTIC
La Sibiu s-a constituit un club tu

ristic denumit „Amicii munților”. 
Noua asociație, înființată din iniția
tiva unui grup de iubitori ai frumu
seților montane, își va desfășura ac
tivitatea în patru secții : turism, 
schi, orientare turistică ș) alpinism. 
Ea își propune să contribuie la popu
larizarea drumețiilor alpine, o mai 
bună cunoaștere și ocrotire a monu
mentelor naturii, construirea de re
fugii, adăposturi și întreținerea po
tecilor și marcajelor, colaborarea cu 
unitățile „Salvamont” în vederea 
prevenirii accidentelor în munți.

(Agerpres)
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Pe agenda consiliului 
popular comunal

Pădurarul Marin Chiran își 
făcea obișnuitul rond prin pă
durea Călugăreasca de pe raza 
comunei Clejani (Ilfov). La un 
moment dat s-a intilnit cu Io
nel Roșu, vinător in aceeași co
mună, care pornise la o partidă 
de... braconaj ! Descoperit și so
mat de pădurar, I.R. s-a întors 
spre el, a dus arma la ochi, a 
tras și a fugit. Din fericire, 
glonțul a trecut pe lingă țintă, 
în urma acestui „duel" neaștep
tat, organele de miliție i-au 
ridicat, deocamdată, lui I. R. 
permisul și arma de vinătoare. 
Din cite se pare insă, cazul nu 
se va opri aici. Pentru aseme
nea acte există prevederi clare 
ale legii. Acum va trebui deci 
să se apere din nou, dar cu alte 
arme.

Exploziile 
neglijenței

Intr-una din nopțile trecute, 
tn orașul Tîrgoviște au izbuc
nit, una după alta, trei explozii. 
Cauza acestora — o fisură pro
dusă la un colector de gaze. Trei 
locuințe de pe strada Eternității 
au fost avariate. în urma explo
ziilor, 17 persoane au fost acci
dentate, 6 dintre ele fiind inter
nate la spital în stare gravă. 
Ancheta aflată in curs urmează 
să stabilească acum răspunde
rile celor ce au montat conduc
ta respectivă și ale celor ce 
trebuiau să supravegheze buna 
sa

într-o ședință de lu
cru, la care au partici
pat comisiile perma
nente și șefii unor in
stituții locale, comite
tul executiv al consi
liului popular al comu
nei noastre a luat in 
discuție schița-program 
privind unele obiective 
ce urmează a fi reali
zate în anii 1972—1975 
prin contribuția bă
nească și în muncă a 
cetățenilor. Dintre ac
țiunile mai importante 
am notat, în primul 
rînd, măsurile privind 
agricultura comunei: cîș- 
tigarea unei suprafe
țe de teren de 50 ha, 
prin desființări sau în
gustări de drumuri și 
șanțuri ; plantări de 
pomi in incinta ferme
lor de animale, amena
jarea de umbrare la

fintînile de pe islaz, 
despotmolirea unor ca
nale de irigații, lucrări 
de scurgere a apelor 
care băltesc, fertilizarea 
pășunilor și fînețelor pe 
1 650 ha, organizarea 
pășunatului pe parcele, 
creșterea numărului de 
animale contractate cu 
statu] etc.

în ce privește gospo
dărirea satelor comu
nei, se prevăd urmă
toarele : terminarea dis
pensarului sanitar din 
Grăniceri și moderniza
rea celor două brutării 
pină la finele acestui 
an ; construcția a trei 
săli de clasă în satul 
Șiclău pină în 1975 ; în 
această primăvară se va 
trece la modernizarea 
iluminatului public, pie
truirea unui drum de 
800 m.l., construirea in

fiecare an a 2 km tro
tuare, amenajarea spa
țiilor verzi. în 1973 va 
începe construcția unui 
magazin universal și 
vor fi organizate noi 
secții prestatoare de 
servicii : tinichigerie,
croitorie, poduri și gar
duri de beton și fier, 
atelier de mături etc.

Deputății comunali P. 
Borza, I. Uncruț, I. Un- 
gureanu, I. Pilan, P. 
Mustăcită și alții au fă
cut diferite propuneri 
de îmbunătățire a pro
iectului planului de dez
voltare economică și so- 
cial-culturală a comu
nei, care urmează să fie 
dezbătut în adunarea 
cetățenilor.

Petru BOTAȘIU 
comuna Grăniceri, 
județul Arad

ÎNCĂLȚĂMINTE pentru 
SEZONUL CALD

Deși ne aflăm în plină iarnă, 
Ia fabrica de încălțăminte „Ar
deleana" din Alba Iulia sezonul 
cald, a intrat în actualitate. Preo
cuparea colectivului de creație 
al unității pentru a produce și 
livra comerțului încălțăminte 
pentru zilele însorite de primă
vară și vară a fost concretizată 
prin introducerea în fabricație a 
unor noi modele de sandale și 
pantofi pentru bărbați și copii.

— în prezent se află în pro
ducție 5 modele de încălțăminte 
— ne-a informat inginera Maria 
Vădeanu, directoarea fabricii. 
Pentru copii, fabrica noastră 
produce sandale de vară cu fețe 
din piele și talpă duroflex con
fecționate prin lipire, fapt care 
Ie asigură flexibilitate și rezis
tență. Aceleași caracteristici le 
au și sandalele și pantofii pentru 
bărbați. încă de pe acum pregă
tim o colecție de 40 modele noi 
de încălțăminte în vederea con
tractării pentru cea de-a doua 
jumătate a anului.

(Urmare din pag. I)

Școala-i nouă... dar

funcționare.
Rubricâ redactata de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheortjhe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii"

elevii
Pină anul trecut. Li

ceul pedagogic din Rm. 
Vilcea a funcționat în 
localul unei școli gene
rale, iar elevii erau ca
zați la internatul liceu
lui „Nicolae Bălcescu". 
Deși distanța dintre in
ternat și sălile de curs 
era de vreo 500 de me
tri, se poate spune că 
elevii aveau asigurate 
condiții bune de învă
țătură, de cazare și 
masă.

în acest an școlar, li
ceul pedagogic funcțio
nează in localul propriu, 
construit pe o stradă de 
la marginea orașului. 
Nimic de zis : este un 
local nou. modern. To
tuși. deși conducerea 
liceului a făcut multe 
demersuri, cei care răs
pund pe plan local de 
învățămînt n-au ținut 
seama că un liceu pe
dagogic, mai mult decît 
alte unități școlare, are

nu contează?
neapărată nevoie de in
ternat și cantină, elevii 
fiind aproape 1 toți pro- 
veniți de la sate.

în această situație, o 
parte dintre elevi au 
fost cazați în trei săli 
de clasă, fără posibili
tăți de baie, fără can
tină, elevii fiind nevoiți 
să se deplaseze pină la 
cantina unui liceu din 
centrul orașului. De 
trei ori pe zi — la 
orele 6, 14 și 19 — pe 
ploaie sau zăpadă, prin 
praf sau noroi, elevii 
parcurg un drum dus- 
întors de circa 3 km 
ca să servească masa. 
Ore întregi pierdute pe 
drum, nemaipunînd la 
socoteală oboseala și 
frigul.

Noi, părinții, am ce
rut să se înlăture aces
te neajunsuri. Dar ni 
se spune că „asta-i si
tuația". „altceva nu se 
poate face" și „dacă nu

vă convine, dați-vă co
piii la gazde în oraș". 
Și ■ într-adevăr, gazde 
se oferă... la prețuri de 
speculă, cunoscîndu-se 
situația de ananghie. 
Or, credem că nici nu 
este sănătos ca elevii 
unui liceu pedagogic să 
stea la gazde, adică lip
siți de supraveghere, 
avînd contact cu medii 
și persoane care pot 
exercita, intr-un fel sau 
altul, o influență nega
tivă asupra lor, tocmai 
în anii adolescenței.

în lumina atenției pe 
care o acordă docu
mentele de partid sar
cinilor educației, cre
dem că trebuie să se 
ia măsuri pentru solu
ționarea problemelor la 
care ne-am referit in 
rîndurile de față.
Un grup de părinți 
ai elevilor Liceului 
pedagogic Rm. Vîlcea

tare a rețelei de servire — 
consiliul popular sau coo
perația meșteșugărească ?

PLOIEȘTI
— Locuiesc într-un oraș 

mare. într-un cartier fru
mos, dar condițiile de ser
vire sînt cu mult inferioare 
celor dintr-o comună, bine 
dotată, ne spunea Constan
tin Munteanu, locatar în 
noul cartier Ploiești-vest. 
Am citit în ziare că în a- 
proape toate comunele țării 
funcționează cel puțin cîte 
un atelier de croitorie, unul 
de încălțăminte și un altul 
de frizerie. Dar noi, care 
locuim în acest cartier, pen
tru o pereche de blacheuri 
trebuie să mergem cu auto
buzul, mai bine de 4 kilo
metri, pînă în centru. Nu 
a avut cooperația fonduri? 
Dimpotrivă, a construit, o- 
dată cu cartierul — chiar 
vis-a-vis de el — o plat
formă industrială (sînt hale 
de producție cu mai multe 
anexe, a căror valoare e- 
chivalează cu costul spații
lor de servire suficiente 
pentru o populație de a- 
proape 10 ori mai mare de
cît cea a cartierului Plo
iești-vest. Hala, cu excep-
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într-un viitor nu prea 
îndepărtat, una din sălile 
cele mai încăpătoare ale 
sectorului 4 din Bucu
rești va găzdui un foarte 
nedorit spectacol. Un 
proces. Un proces in care 
vor fi judecați niște se
meni de-ai noștri care au 
dat-o cotit. Care s-au lă- 

' sat și ei putreziți de un 
măr foarte putrezit.

Mărul foarte putrezit 
și merele care ș-au lăsat 
putrezite au fost adu
nate cu multă migală și 
mai ales cu extrem de 
mare atenție de paznicii 
noștri și ai bunurilor 
noastre — milițienii. Lu
crătorii circumscripției a 
S-a miliție au adunat 
mărul și merele stricate 
din întreprinderea „Fla
căra roșie", de unde s-au 
furat însemnate cantități 
de încălțăminte, talpă 
piei de box, precum 
diverse vinilinuri.

Din. cele cîteva mii 
pagini de documente, 
acte de acuzare și de 
clarații, mi-a sărit 
ochi mărturisirea lui Ma
rin Cristea, fost paznic 
(acum păzit) la între
prinderea sus-amintilă. O- 
mul ăsta a zis la 
dere cinstei pentru 
tră de țuică !

într-o zi a venit 
în post, 
Tocaciu, 
trebat :

— Ce-ai 
pica acum

— Cum 
cer 15 lei ?

— 15 ori chiar 20 ?
— Să pice așa 

senin ?
— Din senin. Ce-ai 

face ?
— Păi aș bea o litră de 

țuică și mi-aș lua numai 
așa de-al dracu’ un 
chet de Snagov că 
cartonul tare.

— Atunci, închide 
chii !

— De ce să închid
i chit ?
! —Ca să-ți pice !
) Paznicul, deși nu
I zise, nu 
J carte de

unul 
care

și 
și

de 
■de 
de- 

in

reve-
o li-
la el, 
Victor 

l-a in-
face dacă ți-ar 
din cer 15 lei ? 
să-mi pice din

din

pa- 
are
o-
o-

Tocaciu, care poate face 
astfel de minuni, a 
chis ochii și cind i-a des
chis, Victor Tocaciu . . 
mai era lingă el. L-a vă
zut alergind spre bufetul 
vecin fabricii. După vreo 
jumătate de ceas s-a în
tors și i-a zis credincio
sului paznic :

— Dorința ți-a fost în- ,.............  „„......
deplinită 60 la sută. Uite întrebarea : „De ce-o f'i 
litra de țuică! Snagov ' ' - ■ '
n-are.

încă nedezmeticit de

în-
nu

— Pentru că nu vreau. 
Și Tocaciu a dispărut în 
întreprindere lăsind în 
palma paznicului cei 15 
lei.

Marin Cristea, care 
băuse o litră de țuică că
zută din cer și acum a- 
vea și 15 lei în stingă, și 
ăștia . căzuți din cer, și-a 
pus așa, din același senin,
făcind ăsta minuni cu. 
mine ? Ia să-l controlez 
cind iese". Și cind a apă-

0 litră de țuică 
și... a rividerci

cinste!
foileton

minune, paznicul a luat 
litra de țuică, a băgat-o 
la „jep" și cind a băut-o 
l-a preamărit pe sfintul 
Tocaciu. După vreo citeva 
zile s-au abătut din nou 
fericirea, norocul pe la 
postul păzit de Marin 
Cristea. Fericirea, norocul 
și urmările lor erau în
truchipate in același Toca
ciu. care i-a zis :

— închide ochii I 
Hipnotizat de litra

țuică, paznicul a închis 
ochii și cind i-a deschis, 
Tocaciu se întorcea de la 
același bufet și, întoreîn- 
du-se de la același bu
fet, i-a pus in mină 
15 lei.

— Pentru ce ?
— Pentru nimic.
— Atunci de ce-mi 

15 lei și nu 20 ?

de

a

suspect de subit, a dus 
papucii maică-si și bă- 
trina l-a întrebat dacă nu 
cumva acești papuci... 
Cristea a tăcut și...

Cind Tocaciu a apărut 
din nou acolo, la postul 
păzit de omul care-i du
sese mamei lui o pereche 
de papuci căzuți din cer, 
a avut o altă atitudine. 
I-a zis lui Tocaciu : |

— Gata !. N-ai voie să 
ieși. ..... . ’ . ‘ ,

— Poftim ? ! S-a mirat 
sfintul; la uitați-vă la el! 
A început să plesnească 
de cinste !

Și a ieșit pe poartă. 
Cind s-a întors nu i-a 
mai dat lui Cristea nici o 
„atenție". Alteori, ieșea 
în fugă, pe lingă paznic. 
Cind l-a- oprit o dată el, 
portarul, și l-a amenințat 
pe sfintul Tocaciu, „pa
tronul" . pantofiorilor de 
furat a zis :

— Ai băut țuica pier
zaniei, ai băut-o ; acum 
e gata... Ești un om pier
dut ! .

— Eu totuși am să...
Oarecum speriat, Toca

ciu și-a recrutat alt paz
nic. Căra pantofi sfințiți 
de el pe la alt post și 
cind se înapoia de la 
vinzarea lor cu preț re
dus dădea și pe la Ma
rin Cristea. Ii zicea :

— Ai văzut, paznice, că 
tot am ieșit ? Puși ! Nu 
vrei să te duci să măte duci

și

rut Tocaciu în halat 
treia oară i-a zis :

— Ce vrei ?
— Să ies pe poartă 

să-ți aduc...
— la descheie halatul !
L-a descheiat și a treia 

oară s-a nimerit ca Toca
ciu să aibă sub halat, spre 
scoatere din fabrică, doar 
o pereche de pantofi băr
bătești și două perechi 
de papuci de box cu talpă 
duroflex.

— Ce e cu asta '! — a 
întrebat foarte mustrător 
paznicul.

— Păi, 
vînd...

l-a pus 
din cele două perechi de 
papuci de box cu talpă
duroflex și, cu toată
mustrarea de conștiință 
de care fusese cuprins

mă duc să le
în brațe una

vrei să 
reclami ?

Din dosarul 
cauze la care s-a 
muncă titanică, din 
cîteva mii de pagini de 
acte de acuzare, de do
cumente, de declarații — 
mi-a sărit in ochi această 
mărturie; Mi-a sărit in 
ochi pentru că am văzut, 
am sesizat cit de ușor se 
poate spune la revedere 
cinstei. Și ceea ce m-a 
cutremurat și mai mult 
a fost gestul neprocopsit 
al lui Marin Cristea.

Să duci mamei tale 
pereche de papuci 
furat ? !

lertați-mă !

acestei 
depus o 

cele

o 
de

au-
citise în nici o 

, mim ue rugăciuni de 
\ vreun sfînt cu numele de Nicută TANASE
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ția unei spălătorii chimice, 
nu prestează nici un servi
ciu public — n.a.).

— Construcțiile respecti
ve sînt și ele utile pentru 
economia națională, dar 
asta nu constituie o scuză 
pentru lipsa unităților de 
servire din cartier, ne-a

tru faptul că nu acordă 
sprijinul necesar coopera
ției meșteșugărești. Nu cu
nosc care este situația în 
alte părți, dar în cazul ju
dețului nostru lucrurile 
stau cu totul altfel. Ori de 
cîte ori cooperația meșteșu
gărească ne-a solicitat aju-

specialitate n-au construit 
la timp unitățile proprii (în 
clădiri independente) este 
doar un aspect al problemei. 
Locatarii cartierului Plo
iești-vest fac însă și o altă 
observație : lipsa spațiilor 
necesare prestărilor de ser
vicii n-ar fi fost atît de 
mult simțită dacă, la rîndul 
lui, consiliul popular al ora

șului ar fi corelat — cum 
era normal — darea în folo
sință a blocurilor de locuin
țe cu construirea unităților 
de servire prevăzute. în a- 
ceastă zonă, deși locatarii 
s-au mutat de mult, la com
plexul comercial și de servi
re, prevăzut de către consi
liul popular, nici măcar nu 
au început lucrările.

SERVICIILE
PENTRU POPULAȚIE

declarat Nicolae Pavelescu, 
vicepreședinte al Consiliu
lui rmpular , al județului 
Prahova. Vina principală, 
oricîte argumente „contra" 
s-ar aduce, o poartă coope
rația meșteșugărească. Coo
perația avea datoria să rea
lizeze, dacă nu în complexe 
mixte, atunci in unități in
dependente, spațiile de ser
vire necesare, tn interviul 
publicat în ziarul ..Scîn- 
teia". tovarășul Ilie Alexe, 
președintele UCEGOM. cri
tica consiliile populare pen-

torul, I l-am acordat cu 
plăcere. îl dădeam și in ca
zul cartierului Ploiești-vest, 
dar nu ni l-a cerut. Dacă 
ar fi să ne autoexaminăm 
atitudinea, ar trebui să ne 
reproșăm . faptul că nu am 
intervenit la timp, cu sufi
cientă insistență, că nu am 
tras la răspundere mai se
ver factorii responsabili de 
situația cartierului Ploiești- 
vest. Avem prilejul să fa
cem acest lucru de acum în
colo și il vom face.

Faptul că organismele de

Rostul .schimbului de păreri pe această temă, găzduit de 
ziarul nostru, nu este însă acela de a stabili partea de 
vină a unei instituții sau alteia. Opiniile, punctele de ve
dere, argumentele exprimate le socotim, în primul rînd, 
nn serios aport la soluționarea problemei aflate in discu
ție — amplasarea judicioasă a unităților de interes cetă
țenesc, profilarea lor în funcție de cerințe, perfecționarea ac
tivității lor. Cu acest prilej facem însă — dacă mai e ne
voie — și o precizare : indiferent cine este titularul fon
durilor de investiții, de înzestrarea orașelor și cartierelor 
noi cu așezăminte social-culturale; de perfecționarea activi
tății acestora, ca și de întreaga activitate economică de 
pe teritoriu răspund. în primul rind, consiliile populare. Fi
rește, nu înseamnă că organizațiile cooperației meșteșugă
rești, alte instituții și organizații sint astfel absolvite de 
răspunderea pe care o au — de a crea in toate localitățile 
unitățile de servire necesare populației. Dimpotrivă, ele 
trebuie să manifeste un deosebit interes pentru proiectarea 
și construirea acestora, să se sfătuiască cu reprezentanții 
consiliilor populare, să colaboreze mai strins cu aceștia — 
într-un cuvint. să-și facă pe deplin datoria față de cei că
rora ie sini adresate serviciile respective — cetățenii.

Continuînd acest schimb de păreri, invităm specialiștii 
instituțiilor și întreprinderilor furnizoare de servicii, cetă
țenii să-și exprime opinia în coloanele ziarului nostru în 
legătură cu tema aflată în dezbatere și în mod deosebit 
în legătură cu posibilitățile de diversificare a serviciilor și 
îmbunătățirea calității lor.
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—Se pot obține producții mai man macestan?
—Da! răspund țarann cooperatori

însemnări de la 
adunările generale ale 
cooperativelor agricole

Sporirea puterii economice a cooperativelor agricole, ge
neralizarea organizării și retribuirii muncii pe baza acordu
lui global, apărarea și gospodărirea avutului obștesc, folo
sirea integrală a pămîntului, respectarea democrației coope
ratiste și multe alte probleme de mare importanță au fost 
dezbătute cu răspundere, cu simț gospodăresc de către 
zecile de mii de țărani cooperatori în adunările lor generale. 
Cea mai importantă trăsătură, comună într-un fel sau altul 
tuturor acestor dezbateri, ni se pare a fi concluzia. Ia care s-a 
ajuns pretutindeni că în acest an se pot obține rezultate su
perioare anilor trecuți.

4000 litri de lapte 
de la fiecare vacă

Darea de seamă prezentată și par
ticipanta la discuțiile din adunarea 
generală a cooperatorilor din Buce- 
cea, judeful Botoșani, au subliniat că 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în 1970, în această cooperativă, pre
țioasele indicații date au determinat 
o îmbunătățire substanțială a activi
tății în toate sectoarele, o mobilizare 
a tuturor forțelor.

Secretarul general al partidului 
ne-a spus cu prilejul vizitei din 1970 : 
„Am vizitat ferma zootehnică a co
operativei dumneavoastră. Am luat 
cunoștință de rezultatele bune, satis
făcătoare pe care le-ați obținut. Sper 
că producțiile viitoare vor fi mai ’ 
mari. 2 000 de litri lapte, cit preve
deți, e bine ; dar 3 000 e și mai bine. 
Cînd veți obține atît, vor crește și 
mai mult veniturile dumneavoastră". 
.Și '.cheia de boltă* -în 'munca noastră, 
suplinia Gheorghe^ Alexiij președintele 
cooperativei, a fost munca. ■ Cuvintelfe'. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la astă' 
ne-au îndemnat. Și dacă în 1971 s-au 
obținut cite 3 342 litri lapte de fie
care vacă furajată nu a fost lucru 
prea greu fiindcă, așa cum au subli
niat cu justificată mîndrie participan- 
ții la discuții, totul depinde de om.

— In primul rînd, arăta mulgătorul 
Grigore Moraru, bine a procedat con
siliul de conducere că a ținut la per
manentizarea lucrătorilor, din zooteh
nie. Eu lucrez aici de 10 ani. Pentru 
că îmi cunosc vacile și le îngrijesc 
cum trebuie, am obținut în 1971 cite
3 600 1 lapte de la fiecare. Munca 
mi-a fost răsplătită din plin. Sînt 
hotărit ca în acest an să obțin cite
4 000 litri lapte de la fiecare vacă.

— Realizările sectorului zootehnic, 
aprecia medicul veterinar Haret E- 
nache, sînt un rezultat firesc al fu
rajării științifice a animalelor și, 
în mod deosebit, al vredni
ciei oamenilor din fermă. Ca ur
inare a creșterii producției, lucrătorii 
din sectorul zootehnic au primit bani 
frumoși ; anul trecut, cîștigul mediu 
lunar al fiecărui mulgător a fost de 
peste 1 500 lei.

Așadar, un sector zootehnic bine

E bună conducerea, 
e bună și producția!

De cițiva ani încoace, despre coope
ratorii din Șona, județul Alba, se 
spune că vorbesc puțin și fac mult. 
Deși e o unitate mică — 1000
ha teren arabil, 67 ha vie, 13 ha livezi 
și 332 ha pășuni și finețe, dar cu un 
puternic sector zootehnic, nu-s mul
te cooperativele agricole în județ 
care, în aceleași condiții de climă și 
sol, ii pot sta alături : 3 650 kg grîu 
la hectar, 4 120 kg porumb, 28 900 kg 
cartofi sînt producțiile medii pe care 
cooperatorii din Șona le-au obținut 
în 1971.

— Acestea și cele din zootehnie, de 
la vie și livadă, spunea în adu
narea generală cooperatorul loan 
Pepene, sînt roadele muncii noastre, 
ale tuturor, care am învățat nu să 
muncim, că asta o știm mai de mult, 
ci să ne organizăm mai bine munca 
și mai ales să o facem cu răspundere. 
Și consiliul de conducere ține la asta, 
la muncă făcută bine și la timp.

Cum a muncit consiliul de condu
cere 7 La fiecare început de an, con=- 
siliul a propus cooperatorilor planuri 
îndrăznețe de dezvoltare a unor sec
toare de producție eficiente, aducă
toare de venituri. Așa au apărut și 
s-au extins activități noi : pepiniera 
de viță de vie, ingrășătoria de bovine 
și legumicultura. Corespunzător sec
toarelor de producție au fost organi
zate patru ferme și o echipă de 
construcții. Acest cadru organizato
ric, stabilit de adunarea generală, 
împreună cu hotărîrile adoptate, sînt 
pentru consiliul de conducere princi
palele jaloane după care, pe par
cursul anului, dirijează întregul mers 
al activității. Ședințele lunare ale con
siliului de conducere, despovărate de 
formalism, sînt întotdeauna axate pe 
problemele la ordinea zilei. La dez
baterile consiliului de conducere sint 
invitați șefii de ferme și cooperatori 
destoinici.

De altfel, principala trăsătură a sti
lului de muncă al consiliului de con
ducere este legătura cu masa coope
ratorilor.

— Multe soluții pentru unele pro
bleme — a arătat Nicolae Boanea, 
șeful fermei viticole — au fost adop
tate la fața locului. In primăvara 
trecută — vă amintiți desigur — ieși
sem in cîmp să hotărîm dacă să fie 
însămînțată sau nu cu porumb o 
tarla despre care se spunea că nu-i 

pus la punct, care față de venitul pla
nificat pe anul 1971, de 1 170 250 lei, 
a adus 2 868 534 lei. O Sumă des
pre care n-a fost nevoie să se mai 
spună în adunarea generală că in
fluențează direct avuția obștei, bună
starea țăranilor cooperatori. Poate 
tocmai de aceea pentru anul 1972 fie
care îngrijitor s-a angajat să reali
zeze aproape 4 009 litri lapte de îa 
fiecare vacă furajată.

...Președintele cooperativei agricole 
de producție din Surduc, județul Să
laj, Teodor Cîmpan, spunea : „Nu 
numai că trebuie, dar și putem 
obține producții mai mari în a- 
cest an și în cei care vin". Și de a- 
ceea, pentru că trebuie și se poate, 
cooperatorii de aici nu s-au lăsat 
cîtuși de puțin înșelați de gîndul că 
sînt cei în frunte în județ. Și în da
rea de seamă rezultatele bune au 
fȘăt*’ enumerate pe scurt.’ De altfel, 

'1 erau' '$f mill te. Discuțiile s-au referit 
cu precădere la lipsurile din zooteh
nie — sector principal in economia 
unității.

— E drept, spunea președintele 
cooperativei, am obținut 2,5 milioane 
lei venituri din zootehnie, adică cu 
20 la sută peste cit am planificat. Dar 
nu-i destul și. se putea mai mult. Nu
mai că, uneori, indisciplina și super
ficialitatea la îngrijirea animalelor 
ne varsă, șiștarul cu lapte, cum se 
spune.

— Cu răspunderea, cam așa e, s-a 
arătat nemulțumit și cooperatorul Pe
tru Pușcaș. îngrijitorii Teodor Turc și 
Vasile Bara n-au prea înțeles cum e 
cu „toți pentru unul și unul pentru 
toți“, că dacă înțelegeau n-ajungeam 
să sacrificăm 18 capete de tineret tau
rin. adică să pierdem 64 000 lei.

— Avem în sectorul zootehnic a- 
proape 2 000 de animale, spunea 
în adunare îngrijitorul Ion Po
rumb. Avem bune rezultate. Dar eu 
cred că putem mult mai mult. Mie, 
să fiu drept, încă nu-mi place cum 
gospodărim baza furajeră. Trebuie să 
trecem cu toții, cu tot satul să îm
bunătățim pășunea, dar nu așa de 
ochii lumii, ci cu inimă, gospodărește.

productivă. Dar pămîntul, cind e 
bine arat, bine fertilizat, cind e 
muncit cum trebuie nu-și bate joc 
de oameni. Să spună cooperatorii 
care au obținut de pe acea tarla peste 
7 000 kg porumb la hectar dacă n-am 
dreptate.

Dar nu peste tot s-au spus cuvin
te de laudă la adresa președinților, a 
muncii consiliilor de conducere.

Deși 1971 a fost, pentru coopera
torii din Amaru, județul Buzău, un 
an mai rodnic decît ceilalți, părerea 
generală a cooperatorilor este că re
zultatele puteau fi cu mult mai bune, 
iar veniturile mai mari. De ce n-au 
fost așa ?

— Hotărîrile adoptate de consiliu 
trebuie să fie în mod obligatoriu și 
la timp aduse la îndeplinire de că
tre toată suflarea din cooperativă, 
arăta brigadierul Ion Ristache. Noi, 
însă, cînd hotărîm în colectiv ceva 
— și asta se întîmplă rar. de
oarece și ședințele de consiliu și 
adunările generale se țin la întîm- 
plare — putem fi siguri că a doua zi 
ceea ce chibzuim este dat peste cap, 
pentru că președintele hotărăște.

— Recolta de pe 250 ha a fost 
com.plet distrusă de apă, spunea coo
peratorul Ghlță Nicolae. Deși la 
timpul potrivit, în consiliul de condu
cere, s-a propus executarea canale
lor de scurgere și alte lucrări de 
desecare și s-a ieșit chiar la muncă, 
totuși lucrarea a fost oprită de pre
ședinte pe motiv că „apele se vor 
scurge singure".

— După cum remarcă și secretarul 
comitetului de partid din C.A.P., Ion 
Ardeleanu, chestiuni importante, 
precum organizarea producției, păs
trarea avutului obștesc, nu și-au gă
sit niciodată loc pe ordinea de zi a 
vreunei ședințe. Adunarea generală 
a hotărit să-1 înlocuiască pe pre
ședinte.

Cele cîteva ore de discuții au ară
tat forța opiniei colective, dorința 
fermă a cooperatorilor de a depăși 
deficiențele organizatorice, de a or
ganiza mai bine munca și de a ob
ține în acest an recolte superioare.

Nicolae ZAMfIRESCU, Va
sile RUSU, Stefan D1N1CA, 
Radu GHEORGHIU 
corespondenții „Scînteii"

Să admitem că peste cî
teva zile ar trebui să încea
pă lucrările agricole de pri
măvară. Sint, oare, pregăti
te toate cele 23 de stațiuni 
de mecanizare din județul 
Galați să pornească cu trac
toarele ? Mai întîi o ima
gine .generală. Pină acum 
stațiuni printre care Băleni, 
Bujoru, Cavadinești, Corod, 
Șendreni și altele sînt, s-ar 
putea spune, cu toate utila
jele la start. Iată care este 
situația pe ansamblul ju
dețului în ce privește repa
rarea tractoarelor, mașini
lor și utilajelor agricole 
necesare lucrărilor din pri
măvară. Pină în seara zi
lei de 8 februarie, din 1762 
tractoare aflate în reparații 
au fost terminate 1585, ri
dică circa 90 la sută, iar din 
353 semănători de prăsi
toare sint gata 335, respec
tiv 95 la sută. Celelalte ma
șini și utilaje, cum ar fi 
grapele reglabile, grapele 
cu disc, sapele rotative, 
mașinile de împrăștiat în
grășăminte și altele, au fost 
reparate încă de mai multă 
vreme.

Vizitînd cîteva secții de 
mecanizare am primit ace
lași răspuns : „Ne vor ră- 
mîne cîteva tractoare ne
reparate". De ce ? „Și în a- 
cest an se simte o acută lip
să de pinioane de atac, axe 
pentru servodirecție, pinioa
ne de la cutia de viteză șî 
altele, piese care nu pot fi 
confecționate și nici procu
rate, fiind o problemă care 
ne depășește" — ne declara 
tov. Marius Vlăsceanu, di
rectorul S.M.A. Tulucești.

Este inutil să repetăm a- 
celași răspuns primit și la 
alte stațiuni din județul 
Galați. După cum aveam să 
aflăm la I.M.A. Galați, pe 
județ vor rămîne nerepara
te circa 90—100 de tractoare. 
La începutul lunii decem
brie, anul trecut, Direcția 
generală a agriculturii ju
dețului Galați a organizat o 
consfătuire restrînsă cu ca
dre de specialiști de la 
cele două U.F.R.M.A. din 
județ, I.M.A. Galați și sec
torul de mecanizare de la 

T.A.S:, cu scopul stabilirii > 
introducerii în fabricație * a 
unor piese deficitare. Ast
fel, unele repere au fost ă- 
sigurate pe plan local. E- 
xistă unele piese care se 
primesc prin repartiție, dar 
care nu se găsesc în bazele 
de aprovizionare. Ce se va 
întîmplă în acest caz ? — 
l-am întrebat pe tovarășul 
Popa Mureșel,. directorul 
I.M.A. Galați. „Salvarea, ca 
să zic așa, constă în faptul 
că nu mai avem nimic de 
arat. In toamnă, favorizați 
de timp, am arat circa 
100 000 de hectare, apoi.

Aspect de la I.M.A. Fierbinți. Lucrările de reparații capitale la cele 116 tractoare planificate au fost terminate 
conform graficelor Foto : M. Andreescu

(Urmare din pag. I) 

și complexă a zăcămintelor aflate 
în exploatare sau în curs de des
chidere.

FIECARE COLECTIV 
ÎȘI DESEMNEAZĂ 
REPREZENTANȚII

Tot în cadrul pregătirilor pentru 
conferința pe țară, comitetele și con
siliile oamenilor muncii din între
prinderi și centrale industriale și de 
construcții desemnează în aceste zile 
reprezentanții care vor participa la 
acest mare forum. Ca purtători de 
cuvînt ai colectivelor pe care le re
prezintă, ca oameni cu bogată ex
periență practică, aceștia primesc 
mandatul de a aduce în dezbaterea 
conferinței probleme și propuneri 
care vizează perfecționarea continuă 
a activității unităților în care lu
crează, ridicarea calitativă, pe toate, 
căile, a activității economice în in
dustrie și construcții.

La Centrala industrială de pielărie 
și încălțăminte și fabrica „Clujana" 
din Cluj, consiliul oamenilor mun
cii a desemnat 9 reprezentanți — 
muncitori fruntași și specialiști, prin
tre care muncitoarea Magda Poka, 
inginerul șef Gheorghe Neciu, au
torul a 25 ipovații și două invenții, 
și inginerul Vasile Spînu. Cu parti
ciparea celor desemnați, organele de

ne-am și gîndit la mișca
rea unor mașini după ter
minarea lucrărilor în unele 
unități. Nu este plăcut, nici 
bine, dar trebuie să facem 
tot ce este posibil. Ne ba
zăm și pe faptul că în a- 
cest an, reparațiile au fost 
făcute de o calitate mult 
maî bună".

bule depus un efort în ve
derea reparării tuturor trac
toarelor. In această privin
ță, pe lingă inițiativa lo
cală mai trebuie și un spri
jin din afară și mai precis 
din partea ministerului.

★
Una din principalele con

diții pentru obținerea unor

CI POT RAPORTĂ
GALATIUL SI DOLJUL

• în ambele județe se acordă multă 
atenție pregătirii campaniei

• Tractoarele sînt reparate, dar 100 
vor sta... pe butuci. Se va admite, 
oare, o asemenea situație?

•« Semințe sînt, dar nu toate unde 
trebuie

• Cîteva semnale care am dori să 
fie auzite și la minister

Orîcît optimism ar exista 
la conducerea I.M.A. și a 
direcției generale agricole 
nu se poate concepe ca o 
sută de tractoare să stea în 
această campanie nefolosite. 
S-ar putea să intervină 
condiții climatice nefavora
bile, să se defecteze unele 
din tractoarele despre care 
se afirmă acum că au fost 
reparate bine — lucruri 
care s-au petrecut și în 
ceilalți ani. De aceea, tre-

recolte mari la hectar o con
stituie asigurarea semințelor 
de calitate. în județul Dolj, 
în multe unități agricole de 
stat și cooperatiste.se desfă
șoară intens pregătirile pen
tru lucrările agricole de pri
măvară. Spre exemplu, la 
cooperativele din Teasc, 
Braloștița, Hunia etc. s-au 
asigurat semințe de calitate, 
la toate culturile. La direc
ția generală agricolă, cît și 
în cooperative se cunosc

conducere colectivă de aici desfă
șoară o intensă activitate de consul
tare în rîndul muncitorilor și specia
liștilor, spre a colecta sugestii, ini
țiative, observații critice, necesare 
pentru conturarea propunerilor și 
problemelor concrete, reprezenta
tive, care să fie ridicate la confe
rință. Această consultare are loc pe 
fondul intensificării muncii politice.

ÎN iNTiMPINAREA MARELUI FORUM
Organizațiile de partid, de sindicat 
și U.T.'C. desfășoară o amplă muncă 
politică de explicare a obiectivelor 
conferinței, determinînd un puternic 
curent al opiniei de masă pentru 
analiza exigentă a rezultatelor și 
căutarea căilor de îmbunătățire a ac
tivității atît la nivelul întreprinde
rii ,cît și al centralei. In același sens 
au fost instruiți agitatorii, colectivele 
de redacție ale gazetelor de perete. 
Ziarul de uzină „Viața uzinei noas
tre”, ce apare în limbile română și 
maghiară, propunîndu-și dezbaterea 
largă a problemelor legate de confe
rință, pune la dispoziția muncitori
lor, maiștrilor și specialiștilor co
loanele sale pentru a-și împărtăși 
opiniile și propunerile. 

cantitățile și soiurile de se
mințe necesare. Sămînța de 
porumb existentă în bazele 
de recepție a fost selectată, 
i s-au făcut analize privind 
puterea de germinație și ur
mează ca ,în zilele imediat 
următoare, unitățile coope
ratiste și de stat să înceapă 
transportul.

Este adevărat că există 
semințe dar nu sînt încă a- 
colo unde trebuie, în unită
țile agricole. Unele coopera
tive ca cele din Daneț, Ba
lota șj altele nu au însă să
mînța' necesară. Pină la 1 
februarie, unitățile coopera
tiste au adus în baze pentru 
schimb numai 10 la sută din 
cantitatea de prumb stabi
lită. După cum ne-a decla
rat tov. Vasile Popescu, in
giner principal cu semin
țele în cadrul Direcției ge
nerale județene a agricultu
rii Dolj, nu este încă rezol
vată problema semințelor 
pentru alte culturi, cum ar 
fi floarea-soarelui, mazărea 
și lucerna. Direcția a depus 
la minister, încă din toamnă 
necesarul de semințe, dar 
pină acum nu s-au primit 
încă repartiții pentru toate 
cantitățile. La sămînța de 
porumb din grupele de hi
brizi precoci, unde s-au 
primit repartiții, nu a fost 
acoperită întreaga cantitate 
solicitată. La mazăre, deși o 
parte din sămînță se află in 
stoc, nu s-au stabilit condi
țiile de distribuire a aces
teia. Cooperativele agricole 
însămînțează în acest an 
suprafețe mari cu floarea- 
soarelui, dar nu există de
cît 60 la sută din cantitatea 
de sămînță necesară. Cînd 
se vor emite și onora repar
tițiile, cînd vor ajunge toate 
semințele în unități dacă din 
toamnă și pină acum lucru
rile nu s-au mișcat din loc?

Un mare număr de coope
rative agricole folosesc se
mințe din producție proprie 
la diferite culturi cum sînt 
ovăzul, mazărea, fasolea și 
altele, dar pînă în prezent, 
un număr foarte redus de 
cooperative s-au prezentat 
cu probe la analiză. Astfel, 
la mazăre, din 600 tone au 
trimis probe numai .pentai; 
200 de tone, din care" nuniăi" 
120 aii' coresfrufiă* nbrmșȘȘt.''

In județul Dolj, unde pri
măvara sosește mai devre
me decît în alte zone ale ță
rii, zilele cînd sămînța va 
trebui introdusă în pămînt 
se apropie cu rapiditate. De 
aceea, în timpul scurt care a 
mai rămas, trebuie luate 
toate măsurile în vederea a- 
sigurării stocului de semințe 
de calitate, Ia toate cultu
rile.

Tudorel O ANCE A 
Nîstor ȚUICU 
corespondenții „Scînteii"

După desemnarea reprezentanților 
la conferință, într-o serie de între
prinderi din Iași, aceștia au fost 
popularizați prin stațiile de radio- 
ficare, gazetele de perete și la pa-, 
nouri aflate în locuri vizibile. Cu- 
noseîndu-i, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii știu cui să adreseze pro
punerile și sugestiile lor pe .diferite 
probleme care vor fi dezbătute la 

conferință ; s-au fixat și o serie de 
colective care să dezbată cu aceștia, 
pe schimburi și secții, problemele 
cele mai importante.

Din contactul acesta direct dintre 
reprezentanții desemnați și masa 
largă a salariaților, la fabrica „Țesă
tura", uzina metalurgică, uzina me
canică „Nicolina", uzina de fibre 
sintetice, fabrica de antibiotice a 
rezultat un mare număr de propu
neri care exprimă hotărîrea oame
nilor muncii din aceste unități de a 
ridica pe trepte superioare activita
tea economică. De pildă, la fabrica 
„Țesătura" discuțiile vizează îmbu
nătățirea sistemului de aprovizionare 
cu materii prime și' materiale, folo
sirea pe scară mai largă a firelor

CIND TI E GlNDUL 
LA TREABĂ

N-Al NEVOIE DE SCUZE
Se împlinesc, curînd, zece ani de la încheierea cooperativizării 

agriculturii în țara noastră și 15 ani de la cooperativizarea Dobrogei. Fi
resc, privirea retrospectivă făcută de conferința Uniunii județene Tul- 
cea a cooperativelor agricole asupra drumului parcurs de satele tul
cene în acești ani a consemnat marile transformări înfăptuite prin 
aplicarea consecventă în viață a politicii agrare a partidului nostru. 
Sectorul cooperatist al agriculturii județului, care deține 66 la sută 
din suprafața arabilă a contribuit în 1971 la livrările în fondul central 
de produse agricole cu 54 la sută la grîu, 95 Ia sută la porumb, 79 la 
sută la floarea-soarelui, 85 Ia sută Ia carne, 79 la sută la lapte, 62 Ia 
sută la lină și 90 la sută la ouă. Anul trecut, cooperativele agri
cole au realizat, în medie, 2 577 kg de grîu la hectar, cea mai mare 
producție din istoria județului. Veniturile țăranilor cooperatori au 
ajuns în anul trecut la 300 milioane lei, față de 268 milioane lei
in 1969.

Dar așa cum, pe bună dreptate s-a 
subliniat în conferință, realizările nu 
pot fi considerată încă satisfăcă
toare, dacă avem în vedere condi
țiile create și posibilitățile încă ne
valorificate (numai în cincinalul 
trecut, de pildă, s-au investit pen
tru dezvoltarea agriculturii coope
ratiste a județului peste 630 mili
oane lei). Din dezbateri s-a des
prins pregnant concluzia că încă 
se mai mențin diferențe apreciabile 
între rezultatele pe care le obțin în 
producție cooperative agricole care 
au condiții asemănătoare. Și toc
mai aceste diferențe in minus sînt 
cele care trag înapoi realizările a- 
griculturii cooperatiste a județului. 
Din totalul celor 74 de cooperative 
agricole, în anul 1971 au obținut pro
ducții sub media realizată pe județ : 
44 de cooperative la cultura griului, 
37 la cultura porumbului, 29 la floa- 
rea-soarelui, 35 la struguri, 49 la lap
te de vacă și 35 la lină. Fără în
doială aceasta a fost generată și de 
condițiile climatice de anul trecut. 
Sînt zone ale județului în care, din 
mai și pînă în septembrie, n-a picat 

și totuși, btaaA 
..1îii.-ac®ste;.-.ix>ndiții, unele. cooper-ațiy.e- 

■ați? 'Obț'ip'u^Tezultat'e bune. Din coh- 
tră, în' cele în care lucrările nu au 
fost executate la timp și de calitate 
producția a fost nesatisfăcătoare.

Anul trecut — spunea în cuvîntul 
său tovarășul Gheorghe Guli. preșe
dintele C.A.P. Cataloi — am obținut 
rezultate mai slabe față de 1970. Nu 
am realizat decît 2 240 kg de porumb 
boabe, la hectar, cu aproape 1 000 
de kilograme mai puțin decît ne; pla
nificasem. De ce ? Pentru că am a- ' 
vut sole cu porumb neprășit la timp 
de pe care n-am scos nici 1 000 de 
kilograme la hectar. Și asta din cau
ză că la noi a slăbit disciplina, pen
tru că nu ne-am străduit să găsim și 
să aplicăm cele mai corespunzătoare 
forme de cointeresare materială a 
oamenilor, de fapt, mai mult am vor
bit de acordul global decît să-1 apli
căm...

în replică, tov. Tudor Tutuianu, 
președintele C.A.P. Războieni, spu
nea : „De noi. de. munca noastră 
depind rezultatele. Dacă nu ți-e 
gîndul la treabă, scuze găsesti cu 
nemiluita pentru că greutăți de in- 
vins sînt la tot pasul. Important este 
să se instaureze în cooperativă un 
climat de răspundere, de preocupare 
din partea tuturor pentru soarta 
producției. Să nu aștepți să vină 
alții ca să-ți facă treburile, ci să 
perseverezi cu încăpăținare pentru a 
duce pînă la capăt fiecare lucru în
ceput. Și la noi, cu cițiva ani în 
urmă, exista „teoria" că zootehnia 
nu-i rentabilă și că ar fi bine să ne 
lăsăm păgubași. Dar am îmbunătățit 
calitatea efectivelor, am ales ca în
grijitori de animale oameni pricepuți, 
am asigurat furaje și astfel am obți
nut rezultate bune. în 1971 am li
vrat statului cantități în plus la 
toate produsele contractate, iar va
loarea unei norme de categoria în
tîi a ajuns la 46 de lei, din care 40 
lei numerar.

— La noi în județ — spunea to
varășul Epaminonda Gamalet, pre
ședintele C.A.P. Zebil — dacă vom 
compara rezultatele producțiilor ob
ținute în ultimii ani, vom vedea că 
în sectoarele și la culturile la care 
lucrările au fost mecanizate sută la 
sută se obțin producțiile și venitu
rile cele mai mari și, dimpotrivă, 
cu cît gradul de mecanizare e mai 
redus, lucrările depinzînd de mun

poliesterice, perfecționarea tehnolo
giilor existente și introducerea altora 
noi pentru utilizări judicioase a a- 
cestor fibre, îmbunătățirea sistemu
lui de contractare în vederea valo
rificării superioare a întregii pro
ducții ș.a. Concomitent, se fac și pro
puneri de îmbunătățire a propriei 
activități prin folosirea judicioasă a 
capacităților de producție și progra

marea rațională a producției, întări
rea schimburilor II și III cu noi 
cadre și a asistenței tehnice.

— Ca și ceilalți 7 reprezentanți la 
conferință ai uzinei noastre — spu
nea tov. Ștefan Carabulea, inginer- 
șef al Uzinei de piese auto din 
Sibiu — ne-am întîlnit cu numeroși 
oameni din întreprindere și am dis
cutat despre problemele ce ar trebui 
aduse în dezbatere la această tri
bună. Am colectat propuneri valo
roase privind intensificarea ritmului 
de asimilare a produselor noi, dez
voltarea cercetării științifice proprii 
pentru îmbunătățirea și moderniza
rea producției, lărgirea cooperării cu 
alite uzine. 

ca manuală -a oamenilor, cu atît pro
ducțiile și veniturile sînt mai mici. 
Ridic această problemă mai ales 
pentru plantațiile viticole pentru că 
viile înghit foarte multă forță de 
muncă, iar în condițiile cînd lipsa 
forței de muncă va deveni tot mai 
acută, este imperios necesar ca la 
nivelul județului să se insiste spre a 
se obține mașini măcar pentru ara
tul și stropitul in vii. Altcum vom 
ajunge la compromiterea viilor. La 
noi, pentru 300 hectare de vie pe 
rod există un singur tractor !“.

■ Pentru agricultura cooperatistă din 
județul Tulcea se prevăd investiții 
considerabil, sporite față de cele 
realizate în cincinalul trecut. Fără 
îndoială că o bună parte din 
aceste investiții sint destinate spo
ririi gradului de mecanizare a 
lucrărilor agricole. Dar chiar în 
condițiile lipsei de forță de muncă 
pe care o reclamă multe coo
perative agricole, cea existentă în 
satele județului Tulcea e încă departe 
de a fi integral și rațional folosită. 
Dovada : anul trecut, în multe coo
perative, participarea la lucru a 
cqpperate®ilar jipji .,t!«...muncă a Joși. |j 
dd numai 5fc60_. la- sută, iar megia 
de norme realizate de un coopera,- 
tor, pe județ, a fost de numai 
160—170. Explicația acestei situații e 
una singură : neajunsurile privind 
organizarea muncii în multe coope
rative. slaba activitate educativă și 
lipsa de preocupare pentru' a face 
ordine în viața internă a cooperati
vei, pentru a întrona răspundere și 
disciplină în muncă. A lipsit, de a- 
semenea, preocuparea pentru a in

troduce în cooperative retribuirea 
muncii pe baza acordului global. A- 
nul trecut, cu rare excepții, coope
rativele agricole din județul Tulcea 
au aplicat acordul global numai în 
zootehnie, deși adunările generale 
hotăriseră aplicarea lui in toate sec
toarele de producție. Vina este, deo
potrivă, atît a direcției agricole, cît 
și a uniunii județene care au cam 
lăsat ca lucrurile să meargă de la 
sine, în loc să persevereze pentru 
ca în fiecare cooperativă toți oamenii 
să înțeleagă clar ce reprezintă și 
cum se aplică acordul global și să 
ajute concret conducerile cooperati
velor să creeze condițiile necesare 
pentru aplicarea acestei noi forme 
de retribuire a muncii.

Anul acesta, așa cum a reieșit din 
dezbaterile ce au ■ avut loc in adu
nările generale ale cooperativelor, 
cit și în cadrul conferinței județene, 
se pare că există un început bun p- 
linia aplicării acordului global. Con
siliul U.J.C.A.P. și direcția agri
colă, învățind din lipsurile anului 
trecut, au insistat mai mult pentru 
înțelegerea temeinică a modului cum 
se aplică această formă de cointere
sare materială a cooperatorilor și 
au ajutat concret cooperativele în a- 
plicarea acordului - global in toate 
sectoarele de producție.

Fără îndoială că aria problemelor 
abordate în dezbaterile ce au avut 
loc în cadrul conferinței este mult 
mai vastă. Am insistat asupra cîtor- 
va dintre ele, consemnind, în final, 
hotărîrea tuturor țăranilor coopera
tori din județul Tulcea ca, în acest 
an, să depășească producțiile plani
ficate cu 5 000 tone de grîu, 2 500 
tone de porumb, 1 200 tone de floa
rea-soarelui. 400 tone de struguri și 
2 300 hectolitri de lapte.

Stellan SAVIN 
corespondentul „Scînteii"

Colectivele își aleg reprezentanții 
la conferință. Sînt oamenii cei mai 
buni dintre cei buni, oamenii care se 
bucură de un deosebit prestigiu în 
fața colegilor de muncă. Iată nu
mele citorva dintre cei cărora le-a 
fost încredințată datoria de onoare 
de a reprezenta unitățile lor la con
ferință : prim-Iaminoris.tul Neagu 
Oțelea, de la uzina „Laminorul" din 
Brăila, maistrul Marin Rusu, de la 
stația de redresori a Uzinei de alu
miniu din Slatina, brigadierul Ion 
Șchiau, de la Exploatarea minieră 
Roșița. Printre cei 8 delegați la con
ferință de la uzina de utilaj chi
mic „Grivița roșie" din București 
se numără maistrul principal Di- 
nescu Aurelian, din secția cazangerie 
grea, strungarul de înaltă calificare 
Ion Șerbănescu. inginera proiectantă 
Emilia Gheorghiu.

Desemnarea reprezentanților colec
tivelor de întreprinderi la conferință 
este în plină desfășurare in întreaga 
țară. Ținind seama de caracterul 
larg reprezentativ al participării la 
conferință, de faptul că cel desem
nați primesc mandatul de a exprima 
opiniile colectivelor din care fac 
parte — aducînd întreg tezaurul de 
experiență și gîndire înaintată exis
tent în întreprinderile noastre — ee 
poate aprecia că această conferință 
va reprezenta un adevărat și deose
bit de rodnic forum al tuturor oa
menilor muncii din industrie și con
strucții.

cooperatiste.se
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Cit se vor perpetua neclaritățile în

TEORIA Șl PRACTICA
practicii

studențești ?
(Petre Ionescu, director general ad
junct al Direcției învățămîntului su
perior tehnic și economic).

O dată închis cercul acestor trimi
teri, nu e greu de observat că, deși 
aprecierile exprimate mai sus vin .în 
contradicție unele cu altele. în fond 
toată lumea are dreptate. Paradox ? 
Nicidecum. Pentru că și în actua
lul sistem de practică se tinde — 
poate mai puțin decît în cele anteri
oare, dar totuși tendința e detecta
bilă — ••••■••____:
firesc, practica trebuie să 
după profilul facultăților și 
Irului universitar respectiv, 
de aceea se ajunge ușor la 
de a se aștepta _totul „de la 
De pildă, la 
economice din Cluj,

spre modalitățile „unice" deși, 
difere 

al cen- 
Toemai 
situația 
centru" 

Facultatea de studii 
instrucțiunile

• AUTONOMIE UNIVERSITARĂ - DAR SE AȘTEAPTĂ.. 

COORDONAREA CENTRALĂ ® „CONTROLUL Șl ÎNDRU

MAREA ÎN ATELIERELE ȘCOALĂ SE ÎNSCRIU ÎN

NORMA DIDACTICĂ" - BA NU : „NU SE POT NORMA Șl

ÎNSCRIE" • TREBUIE INSTRUCȚIUNI SPECIALE

PENTRU ACTIVITĂȚI NORMALE, SPECIFICE ATRIBUTE

LOR ȘI PROFILULUI PROPRIU ?

astfel 
incit

se obțin atît 
a viitoru-

Judecind după gradul actual de 
apropiere a planurilor și programelor 
universitare de exigențele produc
ției, după instituirea participării ne
mijlocite a studenților, pe întreaga 
perioadă a anului, la viața unități
lor tehnico-economice și social-cul- 
turale, in sfîrșit, după introducerea 
sistemului de practică productivă 
efectuată în cuprinsul atelierului- 
școală, s-ar părea că întrebarea de 
mai sus nu poate primi decît un 
răspuns pozitiv. Avem la îndemî- 
nă și o seamă de argumente con
crete. La Craiova, de pildă, iniția
tiva locală de a fi transferată pe 
platforma industrială de la „Electro- 
putere" întreaga Catedră de măsu
rări și aparate electrice se dove
dește foarte inspirată, în primul 
rînd datorită re
zultatelor obținu
te în practica stu- p—— 
dcnților. Cei care 
— puțini la nu
măr — aveau u- 
nele rezerve asu
pra propunerii de 
a se amenaja un 
atelier-școală în- 
tr-o mină pentru 
studenții institu
tului de subingi- 
neri din Baia Ma
re își dau seama 
astăzi că investi
țiile făcute rodesc 
inzecit in gradul 
tot mai înalt de 
competență prac
tică a tinerilor. 
La Cluj am cules 
informații și mai 
prețioase : actua
lul program stu
dențesc de prac
tică este 
organizat
prin efectuarea lui 
o pregătire superioară 
iui specialist, cît și realizarea unor 
produse in scopul autodotării labora
torului sau executării diferitelor co
menzi din partea beneficiarilor. O 
demonstrează elocvent studenții Fa
cultății de construcții și colegii lor 
de la secția de arhitectură, care, au 
contribuit Ia elaborarea proiectului 
de execuție pentru viitorul atelier- 
școală. Ca și cplegii lor. studenții 
Facultății de mecanică din Institu
tul politehnic clujean, antrenați la 
executarea unor repere componente 
ale mașinii de tricotat rectilinie, pro
dusă de I.M.S. „Metalul roșu". Și 
enumerarea. ar putea continua.

Se poate .aprecia că* de fiecare' 
dată cînd practica, studenților este 
concepută, organizată și desfășurată 
intr-o perspectivă bogată, profund 
finalizatoare, - puternic ancorată în 
realitățile producției, cu mijloace și 
procedee străine improvizației și 
oricărui gen de formalism, 
sele nu intîrzie să 
trebuie să asigure 
de concepție și de

Iată, de pildă, în 
de 30 noiembrie 1971 a Senatului 
Universității „Babeș-Bolyai". consa
crată analizei practicii în producție 
a studenților, toți cei 48 de membri 
prezenți din totalul de 62 au fost 
unanimi in aprecierea că „angajații 
unităților economice au acordat pu
țin ajutor studenților economiști, a- 
jutor care s-a rezumat la explicarea 
teoretică generală a modului de exe
cutare a lucrărilor, repetîndu-se ne
organizat cunoștințele audiate la 
curs. Datorită acestui mod de reali
zare a conținutului, practica a că
pătat un caracter formal, lipsit de 
interes și eficiență".

Cu nici o lună mai 
Cluj, la o ședință de 
mitetului județean de 
zentanții unităților economice afir
mau tot atît de tranșant : „în uzina 
noastră vin mulți studenți. dar adese
ori cum vin așa și pleacă. Dintr-un 
grup de 144 de studenți, doar 4 sînt 
politehnicieni, restul fiind economiști. 
Și cei mai mulți dintre aceștia, dat 
fiind numărul lor mare și slaba coor
donare centrală a practicii, nu fac 
altceva decît să completeze un caiet 
de practică, după care umblă să ob
țină o... ștampilă". (Andrei Halma- 
ghi, directorul uzinei „Tehnofrig").

Comunicată Interlocutorilor noștri 
din Ministerul Educației și învăță
mîntului, constatarea de mai sus a 
trezit următoarea reacție : „Coordo
nare centrală ? Dar prin aplicarea 
principiilor de autonomie universi
tară, unitățile de învățămînt supe
rior au fost învestite nu numai cu 
drepturi, dar și cu obligații. Iar una 
dintre acestea vizează practica stu
denților. Cine poate să cunoască mai 
bine deciț institutul sau facultatea 
respectivă unde sînt locurile de prac
tică cele mai adecvate profilului stu
denților și să se îngrijească de con
trolul studenților repartizați aici ?“

succe-
apară. Dar cine 
aceste atribuie 

organizare ? 
ședința din ziua

tîrziu, tot la 
analiză a co- 
partid, repre-

Solemnitatea înmînării Viktor ROZOV

Ministerului Educației și învăță
mîntului cu privire Ia organizarea 
practicii au fost primite cu ordi
nul nr. 99 794 din 11 octombrie 1971. 
Dar cit de oportune 1 Să trecem cu 
vederea că aceste instrucțiuni au 
sosit la aproape două săptămîni de 
la începerea anului universitar, să 
nu ne oprim nici asupra prevederii 
că responsabilii cu practica din în
treprinderi obțin pentru aceasta in
demnizație — cînd, de fapt, ei nu 
obțin 1 — și să stăruim puțin asu
pra paragrafului 1 din capitolul ITI. 
ca fiind strîns legat de o problemă- 
cheie în 
controlul și 
paragraf se

«studenților 
• va” efectua 

trolul personalului didactic, : profe
sori, conferențiari, șefi de lucrări 
asistenți, cărora li se trece în norma 
didactică această activitate". Pentru 
ca 11 zile mai tîrziu. cu adresa nr. 
98 347 din 22 octombrie, referitoare 
la aplicarea statelor de funcții pentru 
personalul didactic, în paragraful 9 
să se spună : „Nu se pot norma și 
înscrie în statul de funcții pentru 
personalul didactic, posturi sau ore 
pentru activitatea ce se desfășoară 
in ateliere sau laboratoare, unde stu
denții vor desfășura instruirea prac
tică productivă". Comentariile de
vin de prisos...

Dar prin însăși această desfășurare 
de fapte se configurează și o altă pro-

blemă : în condițiile actuale, cînd 
regimul de dublă subordonare a în
vățămîntului superior apropie atît de 
mult unitățile productive și institu
țiile universitare, cînd nici unul din
tre termenii relației învățămînt — 
producție — cercetare nu mai poate 
fi evaluat altfel decît sub asi^ect 
corelativ, mai e nevoie să se aș
tepte instrucțiuni speciale spre â se 
„reglementa" obligații cu care, în 
fond, se identifică însăși instituția 
respectivă ? Primirea studenților la 
practică și sprijinirea lor deplină nu 
se identifică, pentru întreprinderile 
înseși, cu un mijloc esențial de cu
noaștere și pregătire din chiar pe
rioada studiilor universitare, a viito
rilor lor specialiști ? îndrumarea și 
controlul practicii nu definesc, în 

mare măsură, ac
tivitatea fiecărui 
Cadru didactic și 
a consiliului pro
fesoral în totali
tatea lui ?

însăși viața ple
dează pentru im
perativul unei in
struiri practice 
concepute nu în 
opoziție, ci în 
consonanță cu în
treg procesul de 
învățămînt, în a 
cărui unitate ar
monioasă, peri
oada de practică 
își găsește cea 
mai bogată finali
tate. O demon
strează o serie 
de alte exem
ple menționate în 
amintita ședință 
a Comitetului ju
dețean de partid 
Cluj, unde s-a 
în plus că ideea 

nu face
subliniat o dată 
practicii „cu orice preț' 
altceva decît să deservească sco
purile esențiale ale instruirii prac- 

......... Faculta- 
practica 

desfășurat uneori 
„demonstrație" a 

sau are drept 
de... insectare 

lucrări de iriga- 
funciare sau alte

desfășurarea practicii : 
îndrumarea ei. In acest 
arată clar că „practica 
în atnlienuîsjșcoalăJ . stj, 

sub îndrumarea și con-

tied. Așa, de pildă, la 
tea de biologie-geografie, 
unor studenți s-a 
in laboratoare, ca 
prelegerii teoretice 
obiect efectuarea 
etc.. în locul unor 
ții,. îmbunătățiri 
asemenea activități aflate mult mai 
rpi-oape de necesitățile producției. 
Cîteva dintre activitățile practice ale 
studenților filologi au fost acope
rite cu... organizarea orelor de 
consultații la limbi. străine. Și rin- 
durile'ar mai putea continua, orice 
investigație asupra programului ac
tual de practică studențească evi
dențiind nu doar aspecte pozitive, dar 
și un întreg arsenal de sugestii, pro
puneri, observații de reală utilitate 
pentru perfecționarea pregătirii vii
torilor specialiști.

Iată de ce considerăm că se impune 
o analiză temeinică, profundă, efec
tuată cu participarea tuturor facto
rilor într-un spirit de receptivitate și 
discernămînt critic. O analiză efec
tuată acum și nu la sfîrșitul anului 
universitar. îneît problemele practi
cii studențești să iasă de sub tutela 
atributului „de campanie" care li se 
conferă încă, din păcate, în unele 
locuri.

Mihai IORDĂNESCU

cu...

c

unor decorații
ț

Covaliu. președintele Uniunii Artiș
tilor Plastici.

După înmînarea distincției. în nu
mele Consiliului de. Stat, al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, personal, 
tovarășul Emil Bodnaraș a felicitat 
călduros pe valorosul om de artă, 
urîndu-i multă sănătate și succese în 
continuarea prestigioasei sale activi
tăți de creație artistică.

Exprimînd mulțumiri pentru înalta 
distincție acordată, sculptorul Oscar 
Han a asigurat conducerea, de partid' 
și de stat că, alături de ceilalți ar
tiști plastici, va depune toate efor
turile pentru a crea opere cît mai 
valoroase, inspirate din viața po
porului, pentru poporul nostru.

'' (Agerpres)

La Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a avut loc, 
miercuri la amiază, solemnitatea în
mînării ordinului „Steaua Republicii 
Socialiste România", clasa I. maestru
lui emerit al artei, sculptorul Oscar 
Han, pentru activitate îndelungată și 
merite deosebite în domeniul artelor 
plastice, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 80 de ani.

înalta distincție a fost luminată de 
tovarășul Emil Bodnaraș. vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au fost prezenți 
tovarășii Dumitru Popescu, președin
tele Consiliului Culturii și Educației' 
Socialiste, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și Brăduț

★

In aoeeași zi, tovarășul Emil. 
Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, a înmînat în cadrul unei 
solemnități ordinul „Meritul Sanitar" 
clasa a II-a doctorului docent Mitică 
M. Popescu-Buzeu. secretar general al 
Uniunii Medicale Balcanice, cu prile
jul împlinirii vîrstei de 70 de ani, pen
tru contribuția valoroasă la promo
varea colaborării științifice balcanice 
în domeniul medical.

Au fost prezenți tovarășii Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat. Mihai Aldea, adjunct al minis
trului sănătății, acad. Ștefan Milcu, 
vicepreședinte al Academiei Republi
cii Socialiste România, și Radu Păun, 
vicepreședinte al Academiei de Științe 
Medicale.

★

în numele Consiliului de Stat, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. perso
nal, tovarășul Emil Bodnaraș a felici
tat călduros pe cel decorat, urîndu-i 
multă sănătate și noi succese in acti
vitatea pe care o depune pentru dez
voltarea colaborării între oamenii 
știință din domeniu! medicinii din 
rile balcanice.

Mulțumind, dr. docent Mitică
Popescu-Buzeu a arătat că se va stră
dui in continuare să slujească, cu în
treaga sa capacitate. cauza științei 
medicale românești, a înțelegerii și 
prieteniei dintre popoarele balcanice 
și din întreaga lume.

de 
ță-

M.

(Agerpres)

ÎN LUNA AUGUST LA BUCUREȘTI:

AL VII-LEA CONGRES
INTERNAȚIONAL DE ESTETICĂ

luna 
ma- 

Con-

de.s-

Capitala țării noastre va fi în 
august gazda unei importante 
nifestări științifice — al VII-lea 
greș internațional de estetică.

Lucrările congresului se vor
fășura sub înaltul patronaj al pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Organizat de Academia de Științe 
Sociale și Politice și sub auspiciile 
Comitetului Internațional de Studii 
Estetice, congresul va dezbate o 
sferă largă de probleme de specia
litate : relația artist-critică-public ; 
arta contemporană ; actualitatea cer
cetărilor de istorie a artei și este
ticii ; noi metode și criterii folosite 
în investigația și aprecierea estetică ; 
estetica ambianței și a vieții coti
diene etc.

în cadrul reuniunii vor fi susți
nute numeroase rapoarte și comu
nicări științifice. Va fi deschisa, tot
odată, o expoziție, care va reuni cele 

estetică, 
în țara

mai valoroase scrieri de 
apărute, în ultimul timp, 
noastră și în străinătate.

Congresul a suscitat un 
teres în lumea științifică.

prezent șl-au anunțat participarea 
peste 400 de oameni de știință, din 
30 de țări ale lumii, printre care sa- 
vanți de renume mondial ca Etienne 
Souriau (Franța), președintele de 
onoare al Comitetului Internațional de 
Studii Estetice, Jan Aler (Olanda), 
secretarul general al acestui comitet. 
Mikel Dufrenne. (Franța), Roland 
Bathes (Franța), Joseph Gantner 
(Elveția), Luigi Pareyson (Italia). M. 
F. Ovsiannikov (U.R.S.S.), Ladislaw 
Tatarkiewicz (Polonia), Helmut Hun
gerland (S.U.A.), Heinrich Lutzeller 
(R.F. a Germaniei) și alții.

Subliniem că, în perioada premer
gătoare congresului, -în editurile din 
țară vor fi publicate mai multe lu
crări reprezentative privind cerce
tarea estetică românească și vor avea 
loc simpozioane și sesiuni științifice, 
pe teme ea : educația estetică, parte 
integrantă a procesului educației co
muniste ; criterii de valorizare a ar
tei contemporane și civilizația seco
lului XX și vor ff organizate expo
ziții ' de artă . plaștică românească 
contemporană.

In viitorul an universitar

(Agerpres)

se Înființează institutul de marină
Prin Decret al Consiliului de Stat 

se înființează în municipiul Constan
ța, începînd cu anul universitar 
1972—1973, Institutul de marină, ca 
instituție de învățămînt superior, 
pentru pregătirea ofițerilor de ma
rină comercială.

Institutul va avea secții de ofițeri 
de navigație și ofițeri de electrome-

canică navală. Durata studiilor este 
de 4 ani.

Ministerul Educației și tnvățămin- 
t.uluî, împreună cu Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor vor 
comunica ulterior prin presă data 
desfășurării și condițiile de înscriere 
la concursul . de admitere în acest 
institut.

(Agerpres)

„BALUL
ABSOLVENȚILOR"

pe scena Teatrului Mic
In urmă cu aproxi

mativ o lună și jumă
tate, Teatrul „Ion Va- 
silescu" înscria pe a- 
fișul său comedia „în- 
tr-un ceas bun !“ Se 
crea atunci publicului 
bucureștean posibilita
tea de a-și aminti nu 
numai de numele au
torului. dramaturgul so
vietic Viktor Rozov, ci 
și de cel al unor de 
mult cunoscute la noi 
creații ale acestuia. Așa, 
de pildă : piesa „Veș
nic vii" — după cave 
s-a făcut celebrul film 
„Zboară cocorii" ori 
„In căutarea bucuriei", 
„într-un ceas bun" era 
o reluare a uneia din 
primele scrieri ale lui 
Rozov; dimpotrivă, „Ba
lul absolvenților", mon
tarea recentă a Teatru
lui Mic, reprezintă pre
miera absolută — la noi’ 
— a unei piese scrise în 
1968.

Dacă este adevărat că 
opera literară constituie 
o subtilă mărturie a 
unei mari obsesii — 
obsesia lui Rozov este 
tinerețea, cu respon
sabilitățile, dar mai ales 
cu . l’rămîrtțările și . re
sursele sale neegalâbile. 
Eroii din „într-un ceas 
bun", „Veșnic vii", ori 
„In căutarea bucuriei" 
sînt oameni tineri, iar 
absolvenții întruniți, 
peste ani, la bal pot fi 
considerați încă tineri. 
Dar ceea ce îi., carac-, 
terizează nu este, în 
primul rînd, cifra ani
lor, ci o înclinație, o 
însușire de mare tine
rețe spirituală : dorința 
și forța „punerii în 
chestiune" a sensului, a 
devenirii propriei lor 
existențe oricît de 
dramatică ar fi ea (de 
aici și- emoția, dar și 
imposibilitatea de’ a re
zista chemării aniver
sare de care dau. do
vadă eroii „Balului ab
solvenților").

Tradiționalul „Bal al 
absolvenților" este intil- 
nirea, după ani. a unor 
oameni cu destine (evo
luții sociale, și sufle
tești) diferite și pe care 
viață i-a răspiridit in 
cele mai diverse colțuri. 
La âeeastă' întilnire. a 
unor oameni care au 
format cîndva o strînsă 
comunitate, întărită de 
cele dinții iubiri ado
lescentine, dialogul cu 
„celălalt"' echivalează 
cu o modalitate de cla
rificare a propriei con
științe. De fapt, „Ba
lul" favorizează doar 
caracterul direct, abrupt 
al confruntărilor, al în
trebărilor, sinceritatea 
recunoașterilor. Căci a- 
ceste întrebări existau.

Reconstituită chiar 
fragmentar, comunita
tea liceana vădește pu
teri lecuitoare. Lidia va 
deveni senină și surî- 
zătoare. Maxim va 
merge cu gîndul la ră
dăcina răului. Ana. 
Serghei și Mașkov vor

avea curajul să se pri
vească in ochi.

Idealurile tinereții se 
dovedesc un pămint re
generator. Argumentul 
și simbolul autenticită
ții lor : supraviețuirea, 
printre dureri, fără mu
tilări sufletești, a „mi
nunatului Serghei", te
ribilul și eternul ado
lescent cu chitara, de 
care, intr-un fel sau al
tul, fusese îndrăgostită 
toată lumea ; reîntîlni- 
rea cu un Serghei ne
schimbat în cinstea și 
omenia lui.

Paralel cu „balul ado
lescenților", în piesa lui 
Rozov are loc și o pe
trecere a unor autentici 
adolescenți, elevii ac
tuali ai școlii. Prin 
ea Rozov dezvoltă me
ditația asupra tinereții 
(cu eterne zboruri și

cronica 

dramatică

dezamăgiri), comple- 
tînd-o eu reflecții asu
pra particularităților 
diferitelor generații. Va 
putea oare noua ge
nerație, tinără, încon
jurată mai atent de 
o lume mai bună 
să-și făurească un des
tin mai puțin sinuos și 
dramatic ? Poate I Deo
camdată povestea, o 
parte a ei, se repetă : 
Timofei o iubește pe 
Irina, care l-a iubit pe 
prietenul comun Igor, și 
care e îndrăgostită de... 
etc.

„Balul absolvenților" 
începe ca o succesiune 
de mici schițe teatrale 
care se impun prin ca
pacitatea de a portreti
za concis și autentic și 
de a defini cu claritate, 
o dată cu neîmplinirea 
și aspirațiile eroilor 
(foștii absolvenți), con
diția lor socială — și 
continuă cu scenele ba
lului. Aici, intîlnirea 
după ani prilejuiește o 
dezbatere j emoționantă,, 
care cunoaște momente 
de reală ,tensiun<ș.

Regia (D. -D. Nelea- 
nu) izbutește să confe
re autenticitate dezba
terii, să transmită ade
seori surprizele și șocu
rile regăsirilor și ale 
dezvăluirilor, clocotul 
romantic al pasiunilor 
mai vechi sau mai noi. 
Poate izbucnirile senti
mentale (atît'de carac
teristice, de tipice) sînt 
prea ponderate, poate 
că pe alocuri tonusul 
spectacolului scade. 
Cert, însă, e surprinsă 
atmosfera balului aces
ta, de un tip deosebit.

Actorii valorosului 
colectiv actoricesc al 
Teatrului Mic nu
s-au dezmințit nici

de data aceasta (ex
cepție făcînd cîteva 
momente în care efor
tul către corectitudine 
a lipsit spectacolul 
de vibrația necesară). 
Impun consistența u- 
mană și nu o dată ca
racterul agreabil al 
compozițiilor realiza
te. Secretul : înțelege
rea sigură a rolurilor, 
inteligența de a suge
ra, dincolo de replică, 
stări și biografii ; 
apoi meșteșugul de 
a îmbogăți, umani- 
zind. compoziția și de 
a inventa mărunte ac
țiuni de natură să o 
sprijine substanțial.

Să amintim. deci, 
pentru:reușită pe: Bo
ris Ciornei — care, in
tr-un rol mic, atinge 
performanța zugrăvi
rii unui Petrov com
plex, foarte uman și 
„simpatic", în ciuda 
accentelor dezabuzate 
și cam grosolane ale 
personajului; Vali Cies :
— o Lidia blinda ,și? 
caldă ; Jeana Gorea, o 
Olgă mai rustică, foar
te expansivă și tonică; 
Elena Pop — care reu
șește un savuros cro
chiu comic. De aseme
nea pe : Mihai Dogaru
— care face un nota
bil efort de sobrietate 
și interiorizare, dar nu 
reușește să o comunice 
suficient, conturînd un 
Mașkov lucid și rece, 
prea rece în dilema 
lui. La buna desfășu
rare a spectacolului 
mai contribuie Arka- 
<lie Donos. Andrei Co- 
darcea, Dinu Iancu- 
lescu. Victoria Gheor
ghiu, Ion Manta. Să 
mai menționăm, de a- 
semenea, alături de 
efortul salutar al lui 
N. Pomoje de a-și de
păși maniera — pre
zența în spectacol a 
unui debutant — stu
dent al I.A.T.C. „I. L. 
Caragiale" — M. Din- 
vale, exact în rol și, 
totuși, prea „cuminte", 
lipsit de acea vivaci
tate și neliniște care 
reprezentau atuul vîr
stei . reale.

La reușită a contri
buit și farmecul spe
cific al actorilor dis- 
tribuiți,—- însușire care, ,, 
a conferit lui Serghei 
•— C. Codrescu — în 
ciuda vîrstei, un su-1 
flet de adolescent a 
cărui „lumină interioa
ră" a compensat insu
ficiența rolului — și 
care a făcut din Ana- 
Doina Tuțescu nu nu
mai o intelectuală 
deșteaptă și calculată, 
cam obosită de efor
tul de a se apăra, ei și 
o apariție feminină 
rafinată și ambiguă, cu 
adevărat fatală.

în ansamblu, specta
colul Teatrului Mic ne 
prilejuiește o plăcută 
întilnire cu eterna ado
lescență.

Natalia STANCU

ȘTIRI CULTURALE
La Muzepl de artă din Iași a avut 

loc miercuri deschiderea Expoziției 
de. artizanat din Cuba. Au luat parte 
reprezentanți ai consiliului popular 
municipal și ai comitetului jude
țean de cultură . și educație socia
listă, un numeros public.

A fost, de asemenea, de față Ri
cardo Alvarez, secretar al Ambasa
dei Republicii Cuba la București.

Expoziția', organizată în cadrul 
schimburilor culturale romăno-cuba- 
neze. cuprinde peste 300 de expo
nate, valoroase creații ale artiștilor 
populari din Cuba.

★
Miercuri, dimineața, Zang Ciăl, ad

junct al ministrului culturii din 
R.P.D. Coreeană, împreună cu mem
bri ai conducerii ansamblului Operei 
„Phibada" din Phenian, care între
prinde. un turneu in țara noastră, au 
făcut o vizită la Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, unde au avut 
o întrevedere eu Ion Brad, vicepre
ședinte al consiliului.

★
La o serie de manifestări muzica

le — înscrise pe agenda culturală a 
acestei. luni — își vor da concursul 
și artiști din străinătate.

Astfel, Ia București, va sosi, zilele

acestea, dirijorul Herbert Kegel din 
R. D. Germană, invitat al Orchestrei 
simfonice a Filarmonicii „George 
Enescu". Publicul meloman ii vă ., 
avea, de asemenea, ca oaspeți pv g 
dirijorii Janusz Przybylski (Polonia), 
Cornelius” Eberhardt și Walter Deyle 
(R. F. a Germaniei), care vor dirija 
la Craiova ; pe Iozas Domarcas 
(U.R.S.S.) și Hans Dieter Baum 
(R.D.G.), solicitați să concerteze la 
Brașov și respectiv Timișoara. Este 
anunțat, totodată, turneul, la Bucu
rești și Tg. Mureș, al dirijorului a- 
merican Adrian Sunshine.

în același timp, pianiștii Silvie 
Mercier (Franța) și Paul Badura 
Skoda (Austria) vor fi soliștii unor 
concerte ale Filarmonicilor din 
București și Cluj. Vor mai da con
certe în țara noastră violonistul 
Bidney Harth (S.U.A,), violoncelista 
Karine Gheorghian (U.R.S.S.), violo
nista Vera Gyarmati din R. P. Un
gară și alți interpreți.

Pe scena Operei Române din Ca
pitală va cînta, într-un spectacol cu 
„Traviata". tenorul sovietic Konstan
tin Ognevoi, după care el va evolua 
pe scena Operei din Timișoara, în 
rolul principal din „Bărbierul din 
Sevilla".

e Atunci î-am condamnat pe toți 
la moarte : PATRIA — 10; 12,30; 
16: 18,30; 21, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30: 16: 13,15; 20,30, TOMIS — 
9,30: 12; 14,30; 17,15; 20.
0 Farmecul ținuturilor sălbatice : 
FESTIVAL — 9: 11,15; 13,45; 16;
18.30; 21.
0 Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
CAPITOL — 9,15; 11.30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
0 Locotenentul Bullitt : SALA 
PALATULUI — 17 (seria de bilete 
— 4012); 20 (seria de bilete — 4013), 
LUCEAFĂRUL - 8,30; 11:
16: 18,30; 21, FAVORIT — 9: 
13.30; 15,45;
REȘTI -
18.30; 21.
• Ultimul
9: 11,15 
DERN • 
20,30.
• Fuga : CENTRAL — 10; 15: 19.

13,30;
11,15;

18.15; 20,30, BUCU-
8,30; li; 13,30; 16;

războinic : SCALA — 
13,30; 16; 13,30; 21, MO- 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

a Aventuri în Optario : FERO
VIAR — 9,15; 11,15: 13,30: 16; 18,15; 
20,30, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15: 20,30, --------------
11,15: 13,30: 16;
o O duminică
15,30: 18: 20.15.
• Love Story : VICTORIA - 9; 
11,15; 13,30: 16: 18,30; 20.45, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
FLAMURA - 9; 11,15; 13.30; 16; 
13,15; 20,30.
O B. D. la munte și 
BUZEȘTI - 15,30: 18: 
TORUL - 15,45: 18: 20,15.
q Pădurea spînzuraților — 10: 13. 
Sora de noapte — 16,30: 13,45, Pri
ma dragoste — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).

Mirii anului II : GRIVIȚA — 9; 
11,15: 13,30; 16: 18.15: 20.30, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 
20,15, MIORIȚA - 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18: 20,30.
A Livada din stepă : MUNCA — 
16: 18; 20,
0 Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
0 Anna celor o mie de zile : DOI
NA — 11,30: 16; 19,30.
• Decolarea : RAHOVA 
18; 20,15.

MELODIA - 
18.30: 20,45. 
pierdută : LIRA

9:

la mare :
20,15, VII-

e Trenul : POPULAR — 15,30: 13; 
20,15.
0 Misiunea tinerei Nhung : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
0 Copacii mor în picioare : BU- 
CEGI - 15,45; 18; 20,15, FLACĂRA
- 15,30: 18: 20,15.
0 Fablio magicianul : — 9—18.30 
în continuare ; Program de docu
mentare — 20,15 : TIMPURI NOI.
• Waterloo : VITAN - 15,30; 19.
• Neînfricatul Gyula, vara și iar
na : CRINGAȘI — 15,30; 13; 20,15.
• Castanele sînt bune : UNIREA
- 15,30: 18: 20.15.
0 Duel straniu : DRUMUL SĂRII
- 15,30: 17,45: 20.
• Mihail Strogoff :
15,30: 17,45: 20.
Îl După vulpe : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE - 15,30; 17,45; 20.

a Floarea de cactus ; FERENTARI 
- 15,30: 17,45; 20.
0 Pădurea de mesteceni : GIU
LEȘTI - 15,30; 18; 20,30.
0 Steaua de tinichea : PACEA — 
15,45; ÎS, 20, LAROMET — 
17,30; 19,30.
0 Vagabondul : LUMINA -
12,45 în continuare; 16; 19,30.
e O floare și doi grădinari : 
REASCA - 10; 15,30; 19.

• Cea mai frumoasa soție : ARTA 
— 15,30; 13; 20,15.
• Petrecerea : PROGRESUL — 16; 
18: 20.

MOȘILOR

15,30;

9,30—

FLO-

0 Radiodifuziunea și Televiziunea 
Română (Studioul din str. Nufe
rilor) : Concert dedicat creației lui 
Johann Sebastian Bach. Dirijor : 
-Emanuel Elenescu — 20..
«ț Conservatorul de muzică „Ci- 
priari Porurabescu" (sala G. Enes
cu) : Recital instrumental — 20.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Take, 
lanke și Cadîr — 20; (sala Stu
dio) : Jocul de-a vacanța — 20.
• Teatrul de Comedie : Nicnic 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă-

gureanu) : O scrisoare pierdută 
- 20.
• Teatrul Mic : Zadarnice jocuri 
de iubire — 19,30.
e Teatrul „C. I. Notțara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
a Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cara
giale, o soacră și alții — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul cu
rios — 10: Ninigra și Aligru — 15; 
(sala din str Academiei) : Cartea 
cu Apolodor — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Două 
nunți și un divorț — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Intr-un ceas 
bun î — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La izvoare de frumu
sețe — 19,30.
• Circul Globus : ’72 Circ ’72 
16; 19,30.

PROGRAMUL 1

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Mica paradă a șlagărelor. E- 
nlisiune de muzică ușoară 
realizată de Televiziunea din 
Bratislava (reluare).

9.30 Dinamica societății românești. 
Condiția umană in socialism 
(reluare).

10,00 Curs de limba engleză (lec
ția a 2-a). <

10.30 Telecinemateca : „Nu-i pace 
sub măslini" (reluare).

12,05 Telejurnal.
15.30 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură. Creșterea o- 
vinelor pentru producția de 
carne și de lînă.

16,30—17,00 Curs de limba germa- 
(lecția întîi — reluare), 

emisiunii de

tehnicieni — funcții paralele 
sau complementare în con
ducerea producției ?

18,55 Melodii noi, voci tinere. Mu
zică ușoară cu Dida Drăgan, 
Mihai Constantinescu și for
mația „Mondial".

19.10 Publicitate.
19,20 1001 de seri : Povestiri cu 

ursuleți.
19,30 Telejurnal.
20,00 “ "
20,15
21.10

22,00
22,30

20,00

nă
Deschiderea 
după-amiază.
Emisiune în limba maghiară. 
Confruntări. Economiști și

Reflector.
Tinerii despre ei înșiși.
Pagini de umor : Retrospec
tivă Walt Disney.
Panoramic științific.
24 de ore.

PROGRAMUL O

Concertul orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii. Solist : 
Horst Gehann. Dirijor : Ema- 
noil Elenescu. Tn program : 
Concert Brandenburgic nr. 4: 
Concert pentru orgă și or
chestră în Fa minor de J. 
Bach.
Buletin de știri.
Biblioteca pentru toți : Ton 
Creangă (II).
Intermezzo muzical cu or
chestra Gerhard Romer.

51,30 Film serial : „Patru tanchiști 
și un cîine" (XIII).

20,45
20,50

21,20
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SATU MARE;

In sprijinul 
studiului ideologic

Pe lingă cabinetul județean de 
partid a fost organizat un centru 
de informare și documentare, eu 
compartimente corespunzătoare pro
gramei de învățămînt a Universi
tății serale de marxism-leninism. 
Centrul dispune de aparate de pro
iecție, bibliotecă, planșe și panouri 
care ilustrează sugestiv fenomene 
social-politice ale lumii contem
porane, transformările revoluțio
nare petrecute în țara noastră în 
anii socialismului, dinamica dez
voltării societății socialiste multi
lateral dezvoltate. El este de un 
real ajutor în pregătirea cadrelor 
de partid și de stat, a propagan
diștilor și agitatorilor, precum și 
profesorilor care predau științele 
sociale.

Linia ferată 
Ghimeș-Ciceu 

in curs 
de electrificare

Au început lucrările de electrifi
care a liniei ferate Ghimeș-Cieeu: 
Lucrările sînt executate: de Șantie
rul 74 căi ferate Turnu-Severin, 
care a realizat importante lu
crări și în zona Porților de Fier. 
Au fost de pe acum terminate lu
crările de sistematizare a stațiilor 
Mihăileni și Nădejde. Se lucrează 
intens la construirea gabaritului 
cerut de noile condiții de circulație.

CONSTANȚA

Muzeul lui Bachus
Întreprinderea agricolă de stat 

Murfatlar, în colaborare cu specia
liștii Muzeului de arheologie din 
Constanța, a înființat un muzeu 
al istoriei viticulturii pe aceste 
meleaguri. Printre sutele de ex
ponate descoperite recent, cu oca
zia înființării unor plantații viti
cole, se află cupe și căni geto-da- 
cice, grecești și romane, amfore 
pentru păstrat și transportat vinul, 
unelte de marmură pentru zdrobit 
strugurii, inscripții și reliefuri de 
o mare expresivitate, reprezentând 
pe Dyonisos și Bachus.. Semne in
contestabile că renumele podgorii
lor dobrogene are o obîrșie memo
rabilă

MUREȘ

J-,

Moda la ea acasă
La Tg. Mureș s-a deschis Casa de 

mode, prevăzută cu două moderne 
„clădiri-vitrine“. Tot aici sini am
plasate o serie de secții și ateliere 
ale cooperativelor meșteșugărești 
din localitate : confecții pentru 
bărbați și femei, tricotaje, mode- 
pălării, incălțăminte-lux, marochi- 
nărie, blănărie, coafură, cosmetică 
etc. Impresionează in mod deose
bit decorarea interioară originală 
și mobilierul stil, multi-funcțional. 
Elegantul hol de la parter este 
consacrat unei expoziții perma
nente a ultimelor creații ale mește
șugarilor.

SIBIU

„Arfa sticlăriei" 
la Brukenfhal

In cadrul acțiunilor organizate de 
Muzeul „Brukenthal" pentru a 
face cunoscute unui public cit mai 
larg valorile cuprinse In diferitele 
sale colecții, în sala baroc a fost 
deschisă expoziția „Arta sticlăriei 
in sec. XVIII—XIX“. Exponatele — 
de la minuscule flacoane la poca- 
luri, fructiere și bibelouri — oferă 
vizitatorilor posibilitatea cunoaș
terii măiestriei / lucrătorilor din 
vechile manufacturi. Totodată, va
loroasele piese constituie motive de 
inspirație intr-un județ in care 
funcționează trei fabrici de sticlă
rie cu tradiție.

Si educa foni 
se educă!

Profesorii diriginți din școlile ge
nerale. liceele și școlile profesio
nale ale județului au participat la 
o serie de utile consfătuiri consa
crate dezbaterii problemelor per
fecționării activității de educare 
comunistă a elevilor. Participanta 
au beneficiat de prezența în mijlo
cul lor a unor specialiști de la 
Institutul de studii pedagogice, 
care au vorbit despre posibilitățile 
și răspunderii# rp stau in fața diri- 

g ginților pentru sporirea contribu- 
Iției Io, la educarea politico-ideolo- 
==^

în urma convorbirilor ce au avut 
Ioc la Timișoara în zilele de 8 și 9 
februarie, între ministrul transportu
rilor și. telecomunicațiilor din Repu
blica Socialistă România. Florian Dă- 
nălache, și ministru] transporturilor 
și telecomunicațiilor, din Republica 
Populară Ungară, Gyorgy Csanadi, a 
fost semnat un acord privind trans- 
porturile internaționale rutiere de că
lători și de mărfuri intre.cele două 
țări.

Totodată a fost încheiat un pro
tocol, prin , care se prevede extinde
rea traficului rutier, coordonarea dez
voltării drumurilor internaționale ce 
leagă cele două țări, realizarea unor 
noi legături de telecomunicații, cola
borarea în domeniul navigației, 
schimburi reciproce de efecte poștale 
și cooperarea tehnico-științifică între 
cele, două ministere.

în timpul șederii în țara noastră, 
ministrul transporturilor și telecomu
nicațiilor din R. P. Ungară și persoa
nele care-1 însoțesc au vizitat Insti
tutul politehnic și complexe sociale 
studențești, ansambluri arhitectonice 
și instituții social-culturale din mu
nicipiul Timișoara.

Miercuri după-amiază, delegația 
Ministerului Transporturilor și Tele
comunicațiilor din R. P. Ungară a pă
răsit Timișoara, îndreptîndu-se spre 
patrie.

La plecare, oaspetele maghiar a fost 
salutat de Florian Dănălache, mi
nistrul transporturilor și telecomu
nicațiilor din țara noastră, și de re
prezentanți ai oficialităților locale.

(Agerpres)

și ministrul agriculturii al R. P. Bulgaria
Giurgiu, în 
lucru, con-

Miercuri au început Ia 
cadrul unei întîlniri de 
vorbiri între Iosif Banc, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul Agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, și Vălkan Șopov, 
ministrul agriculturii și industriei a- 
limentare al R. P. Bulgaria.

Cu acest prilej este examinat mo-

dul în care se desfășoară colaborarea 
între cele două ministere și posibi
litățile de dezvoltare a cooperării 
româno-bulgare în domeniul agricul
turii și industriei alimentare.

La convorbiri participă 
miniștrilor și funcționari 
din cele două ministere.

ad.juneți ai 
superiori

(Agerpres)

a al

tineri din întreprinderi, 
facultăți participă 
întîlniri cu perso- 
ale vieții noastre 

la conferințe, sim- 
tematică eviden-

Mii de 
instituții, școli și 
în aceste zile la 
nalități de seamă 
sociale și politice 
pozioane a căror
țiază activitatea desfășurată de clasa 
muncitoare din țara noastră în con
strucția socialistă, importanța creării 
U.T.C., evocă spiritul de jertfă al 
U.T.C.-iștilor în anii ilegalității, 
contribuția tineretului la înfăptuirea 
noilor obiective economice și sociale 
ale cincinalului.

O astfel de manifestare a avut loc 
miercuri după-amiază la Teatrul de 
Stat din Sf. Gheorghe, unde tova
rășul Carol Kiraly, prim-secretar al 
Comitetului județean Covasna al 
P C.R., s-a întîlnit cu tineri din în
treprinderile și instituțiile orașului 
și a evocat momente semnificative 
din lupta revoluționară a U.T.C.

La manifestările consacrate ani
versării semicentenarului Uniunii 
Tineretului Comunist — expuneri, 
simpozioane, întîlniri cu membrii de 
partid, excursii la muzee și diferite 
locuri istorice — au participat pînă 
acum mai mult de 20 000 de tineri

din județul Dolj. Numeroși tineri din 
Dăbuleni au luat parte la o întîl- 
nire cu tovarășul Mihai Burgheșin, 
secretar al Comitetului județean de 
partid Dolj. In comunele Verbița, 
Apele Vii. Brădești, Braloștița, Amă- 
răștii de Sus, Galicea Mare, din a- 
celași județ, au avut loc simpozioa
ne și seri culturale.

în cadrul ciclului „Colocvii aca
demice argeșene". tinerii din orașul 
Pitești s-au întîlnit la Casa de .cul
tură a sindicatelor din localitate cu 
acad. Miltiade Filipdscu care le-a 
vorbit despre bogățiile acestor me
leaguri și eforturile depuse de oa
menii muncii pentru valorificarea 
lor De asemenea, elevii liceelor și 
școlilor profesionale din Zalău au 
avut ca oaspete în mijlocul lor pe 
acad. Eugen Pora, care a vorbit 
despre condițiile de studiu și ma
rile posibilități de afirmare a per
sonalității tineretului în țara noas
tră. în județul Zalău au luat ființă 
zece noi formații artistice de tine
ret, în repertoriul cărora figurează 
poezii și cîntece patriotice și alte lu
crări inspirate din viața tineretului.

(Agerpres)

R. P. D. COREEANA

Rețeaua vaselor comunicante
1

fertilizează agricultura

în sala mică a Palatului s-au des
chis, miercuri dimineața, lucrările 
celei de-a Il-a sesiuni de comunicări 
științifice a Comitetului de Stat al 
Planificării.

Sesiunea, avînd ca temă „Perfec
ționarea activității de planificare", 
dezbate aspecte complexe ale aces
tei activități în etapa actuală de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în țara noastră și 
este menită, să ducă la lărgirea ori
zontului cunoștințelor și să impulsio
neze . preocupările cadrelor de spe
cialitate in direcția abordării unor 
probleme 
planificării, 
pe linia

noi ale perfecționării 
Ea se înscrie astfel 

hotărîrilor Conferinței 
Naționale și ale celui de-al X-lea 
Congres al partidului cu privire la 
ridicarea planificării pe o treaptă ca
litativ superioară și a sarcinilor le
gate de creșterea nivelului politic și 
ideologic al lucrătorilor din acest 
domeniu

La lucrări participă membri ai 
' conducerii unor ministere, cadre de 

bază care se ocupă de planificare în 
instituții, centrale și întreprinderi 
industriale, în consiliile economice 
județene, cercetători și cadre, didac
tice din-învățămîntul ș.uperior.

Dupăi.ce a. adresat un saijit ‘ parti- 
■ cipanților- Ia:. sesiune, președintele 
Comitetului de Stat al .Planificării, 
Maxim Berghianu. a prezentat co
municarea ..Probleme actuale și de 
perspectivă ale perfecționării plani
ficării". în cadrul reuniunii plenare 
au. prezentat, în continuare, comu
nicări prof. univ. Manea Măneșcu, 
președintele Consiliului Economic, 
— „Cuantificarea economică" ; prof.

univ. Miron Constantinescu, președin
tele Academiei de Științe Sociale și 
Politice — „Perfecționarea 
cării cercetării în domeniul 
lor sociale” și prof, univ 
Malița. ministrul educației și 
mîntului — „Planificarea și 
noza"

Pe agenda sesiunii, care se 
fășura timp de trei zile, sint 
scrise peste 100 de comunicări elabo
rate de cadre din Comitetul de Stat 
al Planificării, specialiști din alte 
instituții, centrale industriale, or
gane locale, institute de proiectări și 
cercetări și din învățămîntul su
perior 1

în cele patru secțiuni ale sesiunii 
vor fi abordate probleme teoretice 
și practice de actualitate cum sînt : 
sarcinile ce . revin planificării în 
realizarea politicii partidului de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate ; îmbunătățirea 
metodelor de elaborare a planurilor 
și a sistemului de indicatori utilizat 
în întocmirea, fundamentarea și ur
mărirea îndeplinirii planului; pla- < 
nificarea și aspectele complexe ale 
ridicării eficienței economice în toate 
sectoarele de activitate ; prognozele 
și rolul lor în planificarea de per
spectivă ă 'dezvoltării ecbrtomico-SO- 
claie : metodele și tehnicile de in
vestigare a viitorului și modelarea, 
proceselor economice, organizarea' 
fluxului informațional al planifică
rii, prelucrarea automată a datelor 
în elaborarea și urmărirea planului.

Lucrările sesiunii continuă pe sec
țiuni.

planifi- 
științe- 
Mircea 
învâță- 

prog-
va des-

în-

(Agerpres)

Miercuri a sosit în Capitală N’Fa- 
mara Keita, ministru al domeniului 
schimburilor al Republicii Guineea, 
pentru semnarea Protocolului de 
schimburi comerciale pe 1972 dintre 
țara sa și Republica Socialistă Româ
nia.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întîmpinat de Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, de 
funcționari superiori în Ministerul 
Comerțului Exterior.

A fost prezent Fassou Mathias Mo- 
riba, ambasadorul Republicii Guineea 
în Republica Socialistă România, 
membri ai ambasadei.

•Ar
Aflat în țara noastră cu prilejul 

lucrărilor primei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
între România și. Grecia, ministrul

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat 

să se încălzească în cea mai mare 
parte a țării, exceptînd sudul Olte
niei și al Munteniei unde, datorită 
ceții care a persistat, temperatura 
aerului a fost mai eoborită. în re
giunile din vestul țării; temperatura 
aerului a urcat la ora 17 pînă la 13 
grade, înregistrate la Dumbrăveni, în 
timp ce la Caracal, Roșiorii de Vede 
și Giurgiu erau minus 2 grade. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potrivit.

Timpul probabil pentru zilele de 
11. 12 și 13 februarie. In țară : Vre- 

‘ mea va f: în genera! umedă, cu ce
rul .mai mult acoperit. Vor cădșa 

., precipitații locale, mai ales sub formă 
de ploaie și burniță. Vîntul Va sufla 
potrivit. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 5 și plus 5 gra
de, iar maximele între 2 și 10 grade, 
local mai coborîte la sfirșitul inter
valului. In București : Vreme în ge
neral închisă. Temporar ploaie. Vînt 
potrivit Temperatura ușor variabilă..

conducătorul 
în cursul zi-

Emmanuel Fthenakis , 
delegației elene, a avut, 
lelor de marți și miercuri, convor
biri cu Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, și
Gheorghe Cioară, președintele Con
siliului Național pentru Știință și
Tehnologie. Oaspetele a făcut, de a- 
semenea, vizite la Dispeceratul na
țional al energiei electrice, Fabrica 
de mașini-unelte și agregate-Bucu- 
rești, uzinele „23 August” și uzina 
„Electronica".

■Ar
La Ministerul Comerțului Exterior 

au continuat lucrările pe subcomisii 
și grupe de lucru in cadrul primei 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale de colaborare romând-elenă.

(Agerpres)

Fenomen rar
Toată coasta românească a Mării 

Negre, pe o lățime spre larg ce atinge 
uneori două mile, este năpădită de o 
masivă aglomerare de blocuri de 
gheață. Acest fenomen rar, care a fă
cut ca apa mării să capete un aspect 
aproape polar, se datoraste, potrivit 
explicațiilor șefului Centrului meteo
rologic din Constanța, Al. Radules
cu. prezenței de sloiuri provenite din 
gheața formată la mal, pe o mare în
tindere. în cursul săptămînilor trecu
te, cînd s-au înregistrat pe litoral tem
peraturi puțin obișnuite în această 
parte a țării. La acestea s-au adăugat 
„iceberguri" purtate de curenții ma
rini,, de coastă din Golful Ode șa și de 
la gurile. Dunării. Te.mperatpra,scă
zută a mării în zona litoralului româ
nesc nu permite topirea rapidă a ghe
țurilor, care înaintează încet, către 
coastele Bulgariei. Spre Mangalia, 
unde apa începe să se încălzească, 
sloiurile se diminuează ca densitate și 
dimensiuni.

(Agerpres)
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OLIMPIADA ALBĂ"

• CAMPIONII ZILEI : KULAKOVA (SCHI — 5 KM), SOLBERG (BIATLON), HOLUM (PATI
NAJ — 1 500 M FEMININ) • SPORTIVII NOȘTRII — LOCURI SLABE LA BIATLON, SCHI, 
PATINAJ ® ANTRENAMENTELE BOBERILOR SE DESFĂȘOARĂ DIN PLIN, ÎN CONDIȚII 

ATMOSFERICE PERFECTE

După o zi de ninsoare și vînt, ce
rul s'-a înseninat din nou la Sappo
ro. astfel că întrecerile de ieri ale 
„Olimpiadei albe" s-au disputat în 
condiții bune și conform programu
lui inițial, suplimentat însă și cu 
proba individuală 
nată marți.

Performera zilei 
sovietică Galina 
asemenea suedezei 
la J. O. de Ia Grenoble, a reușit să 
ciștige ambele probe individuale 
din schiul feminin de fond. învingă
toare în proba de 10 km, Kulakova 
și-a adjudecat-o cu aceeași ușurință 
și pe cea de 5 km, probă în care de
ține și titlul mondial. La Sapporo, 
acum, in cursa de 10 km, Kulakova 
o învinsese pe compatrioata sa OIu- 
nina cu 37 de secunde. Miercuri ea 
a întrecut-o cu 5 secunde pe finlan
deza Mărjatta Kajosmaa și cu 6 se
cunde și 82. de sutimi pe cehoslovaca 
Helena Sikolova. care au obținut 
medaliile de argint și respectiv bronz. 
Pentru Galina Kulakova (29 de 
ani), medalia cîștigată miercuri epte 
a patra pe care și-o adjudecă la 
Jocurile olimpice. Cu patru ani în 
urmă, la Grenoble, ea intrase în po
sesia unei medalii de argint și a al
teia de bronz. De altfel, ea va avea 
prilejul să încerce cîștigarea unei â 
treia medalii de aur la actuala olim
piadă. cu ocazia cursei de 
3X5 km ce va <-— — -L 
februarie.

Amînață din 
individuală de 
rat miercuri pe pista specială de la 
Makomanai, pe. un timp însorit, la 
temperatura de minus 7 grade. 
După cum se știe, proba de biat
lon constă în parcurgerea pe schi a 
20 km, intercalată cu patru probe de 
tir cu arma intr-o țintă situată la 
150 m.

La start s-au aliniat 54 de concu- 
renți din 14 țări, iar cel mai bun 
dintre ei s-a dovedit a fi norvegia
nul Magnar Solberg (35 de ani), 
campion olimpic și la Jocurile de 
la Grenoble. Lupta pentru victorie a 
fost însă foarte strînsă. Solberg l-a 
întrecut cu numai 12 secunde pe 
Knauthe (R. D. Germană) și cu 32 
de secunde pe suedezul Arwidson, 
în timp ce unul din marii favoriți, 
campionul mondial Aleksandr Tiho
nov (U.R.S.S.), a ocupat locul patru.

Concurenții români au ocupat 
locuri în jumătatea a doua a clasa
mentului, infirmînd total pronos
ticurile : Victor Fontana — 28 (la 
8’12’’80/100 — cu 5 minute penalizare;

însă și cu 
de biatlon. ami-
a fost, schioara 
Kulakova, care, 

Toini Gustatsson.

ștafștă
avea loc sîrabătă 12

cauza ninsorii,, cursa 
biatlon s-a destășu-

Asearâ, la Poiana Brașov 
TINERII NOȘTRI HOCHEiȘTI 

AU ÎNTRECUT ECHIPA 
R. P. CHINEZE

Gyorgy Vilmoș — 32 (la aproape 10 
minute — cu 8 minute penalizare) ; 
Nicolae Veștea — 34 (la 11 minute 
— cu 6 minute penalizare), Constan
tin Carabela — 52 (la circa 18 mi
nute — cu 11 minute penalizare).

Peste 10 000 de spectatori s-au a- 
dunat în jurul inelului de gheată de 
la Makomanai pentru a urmări 
proba feminină de 1 500 m. de pa
tinaj viteză. Specialiștii așteptau o 
victorie a „veteranei" olandeze Stien 
Baas-Kaiser. recordmană mondială 
a probei, sau a compatrioatei sale 
Antje KeUlen-Deelstra. ori. a uneia 
dintre patinatoarele sovietice. ”'■■■ 
laurii olimpici au încununat-o 
americana Diahne Holum (20

ZIUA A 7-A

Dar 
pe 
de

arii), cele două olandeze clasîndu-se 
pe locurile doi și trei.

Victoria Diannei Holum s-a contu
rat după ce a trecut de 1 000 m prin- 
tr-un l'iniș viguros, care i-a permis 
să termine cu un avans de o se
cundă și 42 de sutimi față de olan
deza Elly van de Brom, al cărei 
start puternic o indica la un mo
ment dat virtuală învingătoare; Suc
cesul americanei vine să confirme 
calitățile demonstrate la J. O. de la 
Grenoble, cînd. deși foarte tinără (17 
ani), a obținut o medalie de argint 
la 1 500 m și o alta de bronz la 
1 000 m.

Au luat sfîrșit și figurile obliga
torii din cadrul probei masculine 
de patinaj artistic. Pe primul loc se 
află cunoscutul campion cehoslovac 
Ondrej Nepela cu 1 17G.1 puncte, 
urmat de Patrick Pera (Franța) — 
1 121,6 uuncte, Serghei Cetveruhin 
(U.R.S.S.) — 1 101,9 puncte, Jan 
Hoffmann (R. D. Germană) — 
1 030.1 puncte etc. Sportivul român 
G. Fazekaș totalizează 882 puncte.

Prima manșă a probei masculine 
de slalom uriaș desfășurată pe 
muntele Teine îl situează în frunte 
pe norvegianul Erik Haaker cu 
timpul de 1’31”70/100 (pe o pîrtie de 
1 080 m cu 63 de porți), urmat de 
vest-germanul Alfred Hagn — 1’31’’ 
78/100, marele favorit, italianul Gus
tavo Thoeni — l’32”19/100 și austria
cul David 
Francezul 1 
la una din

. rioară a traseului și a fost nevoit să 
abandoneze.

Schiorii români Dan Cristea. și 
Virgil Brenci s-au clasat pe locu
rile 30 (1’37”93/100) și. respectiv. £2 
(1’42**81'100)

Au fost reluate antrenamentele 
control la . bob—4 persoane, 
condiții atmosferice perfecte, echi
pajul R. F. a Germaniei, pilotat de 
Wolfgang. Zimmerer, a realizat în 
două manșe timpul de 2’22”57/100. 
Zimmerer deține și recordul pîr- 
tieî pînă acum l’09”88/100. S-au 
mai evidențiat la acest antrenament 
echipajele Italiei (conducător:. Ne- 
vio de Zordo). Elveției (Jean 
Wicki), R. F. a Germaniei II (Horst 
Floth), României (Ion Pânțuru).

în grupa „A" a turneului olimpic 
de hochei pe gheață, reprezentativele 
Uniunii Sovietice și Suediei — prin
cipalele candidate la titlu, singurele 
neînvinse pînă acum — au realizat 
noi victorii. Echipa U.R.S.S. a învins 
cu 7—2 (2—0. 3—0, 2—2) echipa
S.U.A. Pfeste 7 000 de spectatori au 
u-mărit această partidă, în care ho- 
cheiștii sovietici s-au detașat net în 
primele două reprize. Echipa sovie
tică putea obține victoria ia un scor 
mai mare însă multe din șuturile 
atacantilor au fost blocate de por
tarul Curran, care din nou s-a do
vedit cel mai bun jucător al echipei 
americane. Selecționata Suediei a 
cîștigat cu 5—3 (1—0, 4—2, 0—1) me- 
ciul cu reprezentativa Poloniei.

Rezultate din grupa „B“ : R.F. a 
Germaniei-Norvegia 5—1 (3—0, 0—0, 
2—1) ; Japonia-Iugoslavia 3—2 (2—2, 
0-0, 1—0).

TENIS
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Echipa de hochei pe gheată a R.P. 
Chineze a su-sținut aseară pe pati
noarul artificial din Poiana Brașov 
al doilea meci amical cu selecțio
nata. de tineret a țării noastre. Ca și 
în seara precedentă, meciul — urmă
rit de un numeros public 
o desfășurare pasionantă, 
remarcîndu-se prin ritmul viu 
fazelor ofensive, prin șuturi 
roase și precise. Tinerii noștri 
cheiști au reușit totuși să-și ia re
vanșa, obținînd o victorie la limită : 
6—5, deși după crima repriză con
duceau cu 4—0. Echipa chineză și-a 
adjudecat reprizele a doua și a treia 
(2—0 și 3—2).

Canale rectilinii ori 
sinuoase, adevărate 
mări artificiale ori 
mici rezervoare cu apă, 
împinzesc intr-o den
să rețea de irigații în- 
treg teritoriul 
Coreene. Acest 
sistem vascular 
gură acumularea 
surselor hidrologice și 
dirijarea lor în orga
nismul agricol al țării.

Avînd un relief pe 
trei sferturi muntos, 
lipsit de precipitații 
in perioada de insă- 
mințare . și vegetație 
timpurie, cea mai mare 
parte din zona septen
trională a peninsulei 
coreene este aparent 
puțin favorabilă pen
tru agricultură. Ore
zul, hrana și cultura 

■ de bază în această 
parte a lumii, necesită 
multă apă. Dar nu nu
mai această cultură, ci 
și oricare alta nu se 
poate practica pe 
ceste terenuri aride. 
Iată de ce agricultura 
în Coreea populară 
este indisolubil legată 
de irigații, de ce este 
acordată o atenție deo
sebită lucrărilor de 
droameliorații.

Debutînd acum 
sfert de veac, prin 
gularizarea riului Bo- 
ton-kang, care avea 
să pună capăt marilor 
inundații din împreju
rimile Phenianului, ac
țiunea 
parte 
unui 
mare anvergură vizind 
transformarea în gene
ral a naturii — a fost 
întreruptă în anii in
tervenției militare im
perialiste și reluată cu 
o nouă vigoare dună ' 
războiul din 1950—1953. 
Analele uriașei bătălii 
de valorificare rațio
nală a 'apelor consem
nează drept o primă și 
mare victorie încheie
rea 
1956. a sistemului de 
irigații din regiunea 
Phennanul de sud care 
alimentează cu apă o 
suprafață de 56 000 
hectare și asigură pro- ■ • " • . OBez 
de 2—3. ori.- mai- mari 
decît în trecut.

Lucrările de irigații 
au cunoscut o extin
dere deosebită după 
Plenara din septembrie 
1958 a C.C. al Parti
dului Muncii din Co
reea, cînd s-a adoptat 
hotărîrea de a extinde 
orezăriile irigate pe 
tot cuprinsul țării. Au 
început ample lucrări 
de amenajare a unor 
rezervoare, diguri, ca
nale, ecluze, stații db 
pompare. Pe harta a- 
menajărilor hidroteh
nice s-au înscris sis
temele Kijan, Odidon, 
Cendan și sistemul de 
irigații din bazinul flu
viului Amnok-kan, 
mîndria hidrotehnicie
nilor coreeni. El dis- 
bune de lacuri de a- 
cumulare ce zăgăzuiesc 
aoele unor afluenți ai 
fluviului, pentru a le 
elibera din strînșoarea 
ecluzelor și a le diriia 
de-a lungul a sute de

dis- 
provincia 

de nord.

Zwilling - 1’32”34'100.
Henri Duvillard a căzut 

i porțile din partea supe-
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re-
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de irigații — 
componentă a 
program de

construirii, în

canale spre opt 
tricte din 
Phennanul
Acest sistem, care iri
gă circa 90 000 de hec
tare, este dotat cu cen
trale electrice de dife
rite capacități deser
vind stațiile de pom
pare a apei și coopera
tivele agricole din re
giune și dispune de 
bazine piscicole și 
locuri de agrement. Un 
tunel subteran, săpat 
în peretele muntelui, 
asigură comunicarea 

. între lacurile de acu
mulare și, la nevoie, 
deversarea apelor din- 
tr-un rezervor în ce
lălalt. Totodată, siste
mul beneficiază de 
mari capacități de a- 
cumulare a surplusului 
de precipitații și de o 
rețea de drenaj care 
apără de inundații zeci 
de mii de hectare.

Fiecare din sistemele 
de irigații amintite 
constituie unități de 
sine stătătoare, adap
tate nevoilor locale și, 
în același timp, un 
fel de nuclee în cadrul 
unei rețele unice de 
proporții naționale, 
construite pe princi
piul vaselor comuni
cante. Apa nu irigă 
numai podișurile. Ca
nalele se avînt.ă 
pantele dealurilor 
versantii munților te- 
rasați, iar pompele îm
ping apa de jos în sus, 
uneori pe 4—7 niveluri, 
la altitudini impre
sionante. unde au fost 
amenajate plantații de 
orez, se practică legu
micultura și pomicul
tura. Această operă, 
care a transformat ra
dical agricultura Co
reei populare, nu a 
putut fi înfăotuită de
cît în condițiile socia
lismului, care a permis 
dezvoltarea concomi
tentă a industriei de 
mașini si extinderea 
electrificării. Ea este 
rodul eforturilor între
gului popor. în fron
tul luutei pentru iri
gații. pentru terasarea 
munților, devierea și 
îndigtlirea. rîurilor au 
acționat •laolaltă ihiin- 
citorii din industria 
grea, industria con
structoare de mașini și 
utila ie energetice, fur
nizori ai buldozerelor, 
excavatoarelor. pom
pelor. lucrătorii între
prinderilor ce produc 
ciment, oțel ori clorură 
de vinii pentru ronJec- 
tionarea1' tuburilor 
țevilor, lucrătorii 
gnarelor. oameni 
alte îndeletniciri și, 
snecial. tineretul ce a 
răsnuns cu sute’e de 
mii la chemarea Parti
dului Muncii din Co
reea de a ridica ne o 
nouă treaptă agricul
tura țării. Fără mun
ca lor entuziastă, ne
precupețită n-ar fi 
fosț nosibilă uriașa 
prefacere ce s-a one- 
rat în anii d° 
el’b°rarea tării 
peișaiul Core"' 
cialiste. Tn 1945, 
treaga suorafață 
gata a țării nu depă-
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In cîteva rînduri
ȘAH. — In runda 

neului internațional 
Reykjavik, marele 
Florin Gheorghiu l-a învins pe is
landezei Gunnarsson. Alte rezultale: 
Stein-Solmundarsson 1—0 ; Olaffs- 
son-Sigurjonsson remiză; Hort-Ke- 
ene 1—0 ; Torfasson-Georgsson 1—0 ; 
Thorbergsson-Kristinsson 1—0. Intr-o 
poziție complicată s-a întrerupt par
tida dintre Tukmakov și Timman.

In clasament conduc, la egalitate, 
cu cîte 1,5 puncte. Gheorghiu 
remizase prima partidă cu 
slovacul Hort), Olaffsson, Hort, 
Sigurjonsson și Torfasson.

a doua a tur- 
de șah de la 

maestru român

(care 
ceho- 
Stein,

HANDBAL. — Echipa masculină a 
S.U.A. s-a calificat pentru turneul fi
nal al Jocurilor olimpice de vară de 
la Miinchen. în finala turneului pre- 
olimpic (zona americană) disputat la 
Elkhart (Indiana), handbaliștii ameri
cani au întrecut cu 15—11 formația 
Canadei.

PRIMUL CONCURS PENTRU
„MARELE PREMIU -F.I.L.T

Năstase șiTenismanii români Ilie
Ion Țiriac au debutat victorioși și în 
proba de simplu a turneului inter
național de tenis de la Los Ange
les, primul concurs pentru „Marele 
premiu — F.I.L.T. ’72". Năstase l-a 
învins cu 6—3, 6—3, pe americanul 
Barry MacKay, în timp ce Țiriac l-a 
eliminat cu 7—6, 6—3 pe Haroon Ra
him (Pakistan).

Cîștigătorul turneului de la Kansas

72“
City, Tom Edlefsen, a fost învins cu
6— 2, 6—1 de spaniolul Andres Gi-
meno. Alte rezultate : Smith (S.U.A.)- 
Zednik (Cehoslovacia) 6—3, 6—2 ;
Olmedo (Peru)-Goven (Franța) 2—6.
7— 6, 6—4 ; Richey (S.U.A.)-Kreiss
(S.U.A.) 7—5, 4—6, 6—2 ; Barthes
(Franța)-Lara (Mexic) 6—0, 3—6, 7— 
6 : Graebner (S.U.A.)-Austin (S.U.A ) 
5-7, 6—2, 7-6.

iri- 
teren

n-a

șea 100 000 de hectare. 
In prezent ea este de 
aproximativ 10 ori mai 
întinsă. Au fost con
struite peste 1 000 de 
instalații pentru iri
gații, create • cîteva 
sute de rezervoare ar
tificiale și instalate 
circa 7 000 de pompe. 
Practic, terenurile cul
tivate din R.P.D. Co
reeană sînt în prezent 
acoperite cu sisteme 
de irigații care asi
gură abundența și sta
bilitatea recoltelor.

Deși lucrărilor
hidroameliorații li s-a 
acordat prioritatea, nu 
au fost cituși de puțin 
neglijate operațiunile 
legate de mecanizarea, 
electrificarea și chimi
zarea agriculturii. Zes
trea tehnică a econo
miei rurale s-a îmbo
gățit an de an. In in
tervalul 1961—1970, in 
R.P.D. Coreeană pon
derea lucrărilor meca
nizate din agricultură 
a sporit de 2,2 ori. în 
cursul anului 1970 au 
fost mecanizate masiv 
diferitele lucrări din 
cultura orezului. Trac
toarele, combinele și 
alte mașini agricole, de 
producție proprie, au 
dus la mecanizarea 
muncilor grele sau 
deosebit de migăloase, 
la un spor substan
țial al randamentului 
ogoarelor. Producția de 
orez atinge astăzi re
colte medii de 5 000— 
6 000 kg la ha. Mari 
sporuri de producție 
s-au obținut la porumb, 
grîu, plante tehnice, 
legume și fructe.

Bătălia pentru 
garea întregului 
agricol al Coreei
fost încă încheiată. Pe 
lîngă lucrările de ex
tindere a rețelei de 
irigații din bazinele 
fluviilor. Amnok-kan și 
Sinkye ce se execută 
în prezent, se traduce 
în viață acțiunea de 
extindere a sunrafete- 
lor care permit strîn- 
gerea a două recolte 
pe an. Paralel cu iri
garea orezăriilor „la 

..sol", se înfăptuiește 
programul de irigare, 
cu ajutorul asnersoa- 
relor, a celorlalte cul
turi cerealiere, de le
gume și fructe. Toto
dată, continuă lucră
rile de valorificare a 
terenurilor sărăturoase 
de pe litoralul vestic al 
țării. Potrivit planului 
șesenal de dezvoltare 
a economiei naționale, 
în 1976 irigațiile se vor 
extinde pe încă 300 000 
de hectare îndeosebi 
pe ogoarele care pro
duc două recolte in
tr-un an.

Realizările de pînă 
acum în dezvoltarea a- 
griculturii și practica
rea ei pe baze moder
ne sînt expresia pri
ceperii și hărniciei po
porului coreean, anga
jat cu toate forțele în 
opera de făurire a u- 
nui stat socialist pros
per.

Gabrîela 
BONDOC
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întreprinderi și centrale indus
triale și de construcții, cu pe
rioada în care continuă să aibă 
Ioc adunările generale ale oa
menilor muncii din unitățile eco
nomice. Aceasta asigură un bun 
prilej de a se investiga în profun
zime rezervele și mijloacele pen
tru folosirea mai bună, a capacită
ților de producție, reducerea chel
tuielilor de producție, micșorarea 
consumurilor de materii prime și 
materiale, ridicarea în continuare 
a calității produselor, creșterea su
plimentară a productivității muncii 
și a rentabilității, depășirea pro
ducției destinate exportului și re
ducerea importului, devansarea pu
nerii în funcțiune a unor obiective 
de investiții, extinderea acțiunii 
de autoutilare.

Comitetele sindicatelor din în
treprinderi și de pe șantiere, uniu
nile sindicatelor pe ramuri au da
toria ca — pe baza hotărîrii adop
tate de recenta plenară a Consi
liului Central al U.G.S.R. — sii-si 
sporească contribuția Ia organiza
rea și desfășurarea întrecerii socia
liste. Ca organizații largi ale clasei 
muncitoare, ale maselor de oameni 
ai muncii, sindicatele sînt chemate 
să aibă un rol activ la elaborarea 
angajamentelor ce se iau de coiec-

tivi-Ie de întreprinderi, să stimu
lezi puternic inițiativa creatoare și 
elarnl constructiv al milioanelor 
de oameni ai muncii în lupta pen
tru depășirea planului și ridicarea 
calitativă a întregii activități eco
nomice.

Sarcini importante revin, in a- 
ceastă perioadă, organelor și orga
nizațiilor de partid. Ele trebuie să 
fie în fruntea acțiunilor de amplă 
analiză și consultare ce se desfă
șoară acum în întreprinderi, să 
ducă o intensă muncă politică 
pentru ca angajamentele cuprinse 
în răspunsurile la chemările uni
tăților fruntașe să exprime posibi
litățile și rezervele existente, ma
ximum ce se poate realiza de către 
fiecare colectiv.

Așadar. întrecerea pe anul 1972 a 
început și, in zilele următoare, tot 
mai multe colective vor răspunde 
cu cinste chemărilor Ia întrecere. 
Angajamentele ce vor fi asumate 
de toate colectivele vor demonstra 
hotărirea fermă a clasei noastre 
muncitoare de a-și consacra întrea
ga energie și capacitate creatoare 
îndeplinirii și depășirii planului pe 
acest al doilea an al cincinalului, 
asigurind parcurgerea unei noi și 
importante etape în înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al X-Iea al P.C.R.

LOTO
CIȘTIGUIULE TRAGERII

(lin 4 februarie 1972

EXTRAGEREA I : Categ. 1 : 1 va
riantă (25%) a 96 765 lei și 3 varian
te (10%) a 38 706 lei ; categ. 2 : 6 va
riante (10’'») a 17 857 lei ; categ. 3 : 
9,60 a 11 161 lei ; categ. 4 : 25,35 a 
4 227 lei ; categ. 5 : 151.05 a 709 lei ; 
categ. 6 : 244.55 a 438 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Categ. A : 
1 variantă (1.0%) a 92 662 lei ; categ. 
B : 1 variantă (50%) a 42 120 lei și 
6 variante (10%) a 8 424 lei ; categ. C : 
11,20 a 8 273 lei ; categ. D : 28,10 a 
3 298 lei ; categ. E : 22,60 a 4 100 lei ; 
categ. F : 50.60 a 1 831 lei ; categ. Z : 
1 363,30 a 100 lei.

PRONOEXPR.ES
NUMERELE EXTRASE 

la Concursul Nr. 6 din 9 februarie 
1972

FOND GENERAL DE ClȘTIGURI : 
2 726 319 lei, din care 1 339 242 lei 
report.

EXTRAGEREA 'l : 37 38 11 19 25 7.

FOND DE ClȘTIGURI : 1 672 355 lei, 
din care 955 561 lei report categ. 1
EXTRAGEREA a Il-a : 13 20 
29 28 15.

FOND DE CÎSTIGURI : 1 053 964 lei, 
din care 383 681 lei report categ A

PRONOEXPR.ES


internațională
Adeziune tot mai largă 

in favoarea convocării 

conferinței general-europene

u

UN INTERVIU AL PREȘEDINTELUI FRANȚEI

Plenara C.C. al P.M.U.Pa

PENTRU EXTINDEREA RELAȚIILOR DE COLABORARE 
PE CONTINENT

MOSCOVA 9. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 
Moscova a avut loc o conferință de 
presă consacrată organizării expozi
țiilor internaționale în 
participării U.R.S.S. la 
ternaționale.

în cuvîntul său. B. 
președintele prezidiului

U.R.S.S. și 
expoziții in
A. Borisov, 

. . . Camerei de
Comerț, a arătat că. în anul 
comerțul exterior 
mat 23,4 miliarde ruble, din 
13 miliarde ruble cu țările membre 
ale C.A.E.R. Referindu-se la expozi
țiile internaționale, vorbitorul a opi-

sovietic a
1971, 

însu- 
eare

nat că „astăzi, cind cercurile de afa
ceri cele mai largi din Europa își 
manifestă dorința de colaborare, in 
favoarea relațiilor de Conlucrare, în 
favoarea conferinței general-europe- 
ne. rolul acestor expoziții devine e- 
vident. Ele prezintă, indiscutabil, o 
mare importanță în dezvoltarea pro
ceselor care, în cele din urmă, duc 
in mod firesc spre întrunirea gene- 
ral-europeană ce urmează să ia în 
discuție, problemele privind securi
tatea și colaborarea pc continentul 
nostru".

MILANO 9 (Agerpres). — Pre
ședintele Franței, Georges Pompidou, 
a acordat săptămânalului milanez 
„Epoca" un interviu în care s-a re
ferit la o serie de aspecte ale rela
țiilor interoccidentale. După cum a 
afirmat președintele francez, „actua
la problemă care se pune in fața ță
rilor C.E.E. este adoptarea unei po
ziții comune față de S.U.A.". El a 
precizat că „nu este vorba de a igno
ra prieteniile sau de a distruge alian
țele, ci de a realiza o diferențiere

a personalității țărilor Europei occi
dentale față de Statele Unite și de 
afirmarea acestei personalități".

Referindu-se la problema cooperă
rii vest-europene în probleme mili
tare, președintele Franței a afirmat : 
„Atunci cind se vorbește de coope
rare cu alte țări membre ale 
N.A.T.O. există riscul ca, în cele din 
urmă, să fim invitați să reintrodu
cem capacitățile noastre de apărare 
în organismele integrate ale N.A.T.O. 
Repet că nu vom face aceasta".

IN BUNDESRATUL VEST-GERMAN

cu

SPRIJIN DEPLIN FAȚĂ DE DECLARAȚIA DE LA PRAGA

SOFIA 9 (Agerpres). — Biroul Co
mitetului național bulgar pentru 
securitate și colaborare în Europa s-a 
întrunit la Sofia într-o ședință lăr
gită, la care au luat parte reprezen
tanți ai organizațiilor de masă și ai 
uniunilor de creație. Cu acest prilej, 
Dimităr Bratanov, președintele co
mitetului, i-a informat pe partici
pant! asupra lucrărilor Conferinței

de la Bruxelles a reprezentanților 
opiniei publice .europene.

Biroul a adoptat o declarație a Co
mitetului național bulgar pentru 
securitate și colabonare in Europă, 
in care se exprimă sprijinul deplin 
țață de Declarația <le la Praga a Co
mitetului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia in problemele păcii, secu
rității și colaborării europene.

„ADUNAREA DE LA BRUXELLES POATE CONSTITUI 
0 CONTRIBUȚIE LA CONVOCAREA CONFERINȚEI"

BERLIN 9 (Agerpres). — Situația 
In Europa s-a îmbunătățit conside
rabil, procesele in curs dînd teme
iul unor noi speranțe în această di
recție, subliniază, într-un articol pu
blicat de revista „Horizont", Egon 
Winkelmann. membru al ■’’Prezidiului 
Comitetului pentru securitatea euro
peană din R.D.G. Un jalon in ca
drul acestor procese, arată el în 
continuare, ar putea ti adunarea re
prezentanților opiniei publice din

țările europene, convocată la înce
putul lunii iunie, la Bruxelles. Rele
vând necesitatea 
forțelor sociale, . 
doresc un vii tor 
al Europei, in 
și colaborării pe
Winkelmann scrie că adunarea de la 
Bruxelles poate constitui o contri
buție la convocarea conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
colaborare.

colaborării tuturor 
a tuturor celor ce 
mai bun și pașnic 
vederea destinderii 

i continent, Egon

„0 REUNIUNE DE IMPORTANȚĂ ISTORICĂ 
PENTRU POPOARELE EUROPEI"

BONN 9 (Agerpres). — Președin
tele organizației vest-germane „Tine
retul Muncitor Socialist German" 
(T.M.S.G.), Rolf Primer, a declarat 
că întrunirea conferinței gencral- 
europene in problemele securității va 
avea o importanță istorică pentru po
poarele Europei. Ea este menită să 
elaboreze măsuri practice pentru asi
gurarea păcii și cooperării reciproc 
avantajoase a statelor europene, 
a spus Primer. R.F.G. trebuie să-și 
aducă contribuția constructivă ia pre
gătirea practică și convocarea cit 
mai grabnică a acestei conferințe.

Primer a adăugat că o problemă im
portantă pe calea destinderii euro
pene o constituie ratificarea de către 
Bundestag a tratatelor semnate d<5 
R.F.G. cu Uniunea Sovietică și eu 
Polonia.

Organizațiile de tineret și studen
țești democratice din R.F. a Germa
niei, a declarat președintele T.M.S.G., 
își, aduc contribuția activă Ia lupta 
pentru crearea unui sistem de secu
ritate europeană, pentru convocarea 
cit mai grabnică a conferinței ge- 
neral-europene.

„UN DOCUMENT DE MARE ÎNSEMNĂTATE 
PENTRU PACEA LUMII"

BERLIN 9 (Agerpres). — După 
cum informează agenția A.D.N., Mo
hammed Aii Halabi, membru al Co
mandamentului regional al Partidu
lui Socialist Arab Baas din Siria, 
aflat într-o vizită la Berlin, a de
clarat în cadrul unei conferințe de 
presă că întărirea colaborării cu sta
tele socialiste corespunde pe deplin 
hotărîrilor partidului său. Republica

Arabă Siriană, a subliniat el, salută 
Declarația privind pacea, securita
tea și colaborarea în Europa, adop
tată Ia Consfătuirea de la Praga a 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul tie la 
Varșovia, ca un document de mare 
importanță nu numai pentru menți
nerea păcii pc continentul european, 
ei și in lumea întreagă.

Uniunea Sovietică si Polonia
BONN 9 (Agerpres). — Agenția 

D.P.A. informează că Bundesratul 
vest-german, compus din 21 de 
membri ai opoziției U.C.D.—U.C.S. și 
20 de membri ai P.S.D., a decis, 
miercuri (cu 21 de voturi pentru), in 
urma primei lecturi a tratatelor sem
nale de R.F. a Germaniei cu Uniunea 
Sovietică și cu Polonia, să-și exprime 
votul in această problemă după ce 
guvernul federal va clarifica unele 
întrebări pe marginea tratatelor, în
trebări formulate de reprezentanții 
opoziției. Această amîriare nu va 
bloca, însă, procedura în vederea ra
tificării tratatelor, deoarece deciziile 
Bundesratului pot fi anulate de o 
majoritate simplă în Bundestag — 
camera inferioară a parlamentului — 
unde Partidul Social-Democrat și 
Partidul Liber-Democrat dispun de o 
majoritate de șase voturi.

Cea de-a doua lectură a tratatelor 
în Bundesrat este prevăzută pentru 
19 mai. în acest răstimp, în Bundes
tag vor avea loc toate cele trei lec
turi, prima urmînd să se desfășoare 
la 23 și 24 februarie.

Luînd cuvîntul in Bundesrat, can
celarul federal, Willy Brandt, a afir
mat că aceste documente vor ame
liora situația din Europa, facilitind 
convorbirile cu țările socialiste și vor 
contribui la destinderea relațiilor Est- 
Vcst.

„Cele două tratate, a relevat Willy 
Brandt, pun pe o temelie nouă rela
țiile noastre cu Uniunea Sovietică $ 
Polonia, făcind posibilă, în ciuda di
vergențelor ideologice, o reglemen
tare politică trainică a relațiilor cu 
aceste țări". Cancelarul a arătat, de 
asemenea, că una din componentele 
principale ale tratatelor constă în re
nunțarea reciprocă la utilizarea for- . 
ței în rezolvarea problemelor politice 
și a subliniat că acesț principiu co
respunde in întregime prevederilor 
Cartei O.N.U.

Replicînd criticilor formulate de doi 
reprezentanți ai opoziției creșlin-de- 
mocrate, Gerhard Stoltenberg și Hel
muth Kohl, cancelarul vest-german a 
afirmat că tratatele semnate .sînt. con
forme cu Constituția. Germania fede
rală, a spus el. s-ar izola între aliații 
săi dacă nu gi-ar apăra ea însăși pro-, 
priile interese, pornind de la realități.

★
VARȘOVIA 9 (Agerpres) — Cu 

prilejul vizitei in R.P. Polonă a Iui 
Herbert Wehner, președintele frac
țiunii parlamentare a P.S.D. în 
Bundestagul vest-german. Jozef Te- 
jchma, președintele grupului' parla
mentar al P.M.U.P. în Seim, a ofe
rit o recepție. ■

Luînd cuvîntul. Jozef Tejchma și-a 
exprimat isperanța că întrevederile 
polono—vest.-germăne vor contribui

ia normalizarea relațiilor dintre 
două țări și popoare, care au 
calea colaborării. Scopul 
convorbiri, a spus el. este de a crea 
condiții mai favorabile colaborării 
internaționale și coexistenței pașnice. 
La riadul său. Wehner la relevat că 
discuțiile pe care le-a avut la Var
șovia au fost deschise. „Noi. a spus 
el, am găsit o serie de puncte de con
tact care, sper, vor permite să îm
bunătățim înțelegerea reciprocă și 
raporturile dintre țările noastre, in 
etapa premergătoare ratificării tra
tatului cu privire la bazele norma
lizării relațiilor dintre Polonia și 
'R.F. a Germaniei”.

cele 
ales 

acestor

CARACAS 9 (Agerpres). — Mono
polurile străine care acționează 
industrii petrolieră din 
continuă 
extracția 
Caracas 
de Ministerul Petrolului și Minelor, 
numai în cursul lunii ianuarie a.c. 
producția de țiței a scăzut cu 700 000 
barili, fiind cu 17,5 la sută mai mică 
în comparație cu perioada corespun
zătoare a anului trecut.

Apelul, președintelui Rafael Calde
ra. adresat recent tuturor păturilor 
sociale din Venezuela, de a se opune 
uneltirilor monopolurilor internațio
nale și presiunilor exercitate de a- 
cestea asupra guvernului Venezue
lan pentru a-1 determina să renunțe 
la promovarea unei politici petro
liere conformă cu interesele națio- 
7 ’l .. „I li —i larg ecou în în- 

al 
re- 

...... .---- , „ sus
ținut. în numele opoziției, politica 
petrolieră a guvernului și a cerut 
exproprierea bunurilor companiilor 
străine în cazul că acestea vor con
tinua să boicoteze măsurile guvernu
lui și vor recurge la represalii eco
nomice împolriv’a Venezuelei. Ofen
siva dezlănțuită de monopolurile 
străine, a declarat Radames Larra- 
sabal, membru al C.C. al Partidului 
Comunist din Venezuela, impune 
mobilizarea maselor populare, a tu
turor oamenilor muncii pentru apă
rarea suveranității țării împotriva 
manevrelor concernelor străine care 
încearcă să împiedice recuperarea 
de către guvern a bogățiilor na
ționale.

în 
Venezuela 

să. reducă în mod deliberat 
de petrol, scrie presa din 
Potrivit datelor publicate

nale a găsit, un 
treaga țară. Secretarul general 
Partidului Uniunea democratică 
publicană. Jovito Villalba, a

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — 
Miercuri au avut loc la Varșovia lu
crările celei de-a treia ședințe ple
nare a C.C. al P.M.U.P., prezidate de 
Edward Giere!:, prim-secretar al 
C.C. al P M.U.P., anunță agenția 
P.A.P.

Edward Gierek a prezentat un ra
port privind sarcinile organelor și 
organizațiilor de partid în campania 
pentru alegerile în Seim. în con
tinuare, Jan Szydlak, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., a prezentat o. informare 
asupra stadiului elaborării progra
mului de perspectivă în domeniul 
construcției de locuințe, iar Jozef 
Tejchma, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
o informare cu privire la Consfă
tuirea de la Praga a Comitetului Po-

litic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia. 
Au urmat apoi „ dezbateri.

In Încheierea lucrărilor plenarei, 
menționează agenția P.A.P., au fost 
adoptate o hbtărîre privind sarcinile 
organelor și organizațiilor de partid 
în campania electorală pentru Seim 
și o hotărîre privind rezultatele Con
sfătuirii de la Praga a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

Aceeași agenție anunță că la Var
șovia a avut loc ședința Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P. care a ana
lizat programul de îmbunătățiri fun
ciare și de aprovizionare cu apă s 
agriculturii și satelor în perioada 
1972—1985.

COMUNICAT COMUN P.S.U.G.-P.C. FRANCEZ
BERLIN 9 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. a difuzat un comunicat cu 
privire la întîlnirea dintre Erich Ho
necker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., și Georges Marchais, se
cretar general adjunct al P.C. Fran
cez, care a făcut, între 2 și 9 februa
rie, o vizită, de prietenie în R. D. 
Germană.

Reprezentanții celor două partide, 
relevă comunicatul, au exprimat do
rința de a întări colaborarea dintre 
P.S.U.G. și P.C. Francez și au căzut 
de acord asupra unor măsuri concre
te în această direcție.

O atenție deosebită a fost acor
dată luptei comune pentru securitatea 
europeană. Cele două părți au subli
niat tendințele pozitive din Europa.

relevînd că există noi posibilități de 
a instaura pe continentul european 
o pace trainică și relații interstatale 
bazate pe coexistența pașnică. Părjțiie 
s-au pronunțat pentru ' '' '
neîntîrziată la Helsinki a 
multilaterale a conferinței 
europene.

Reprezentanții P.S.U.G. 
Francez au evidențiat că 
interesul Franței și al R. D. 
să stabilească relații pe baza recu
noașterii reciproce și a egalității. în 
drepturi. între cele două state, men
ționează comunicatul, nu există pro
bleme litigioase, iar normalizarea re
lațiilor lor nu ar fi îndreptată îm
potriva nimănui.

înceți@țj& 
pregătirii 

statelor

și P.C. 
este în 

Germane

agențiile de presă transmit
Consfătuirea republicană 

a primilor secretari ai co
mitetelor regionale ale P.C. 
din Cehoslovacia,ale cărei lu‘ 
crări s-au desfășurat sub președinția 
lui Gustav Husak, secretar general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a 
avut loc la Praga, anunță agenția 
C.T.K. Au l’o.st discutate probleme 
legate de traducerea in viață în con
tinuare a hotărîrilor Congresului al 
XIV-lea al P.C.C.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Ale- 
xei Kasîghin, l-a primit pe. minis
trul de externe al Suediei, Krister 
Wickman, care face o vizită oficială 
la Uniunea Sovietică. După cum re
levă agenția T.A.S.S., in cursul în
trevederii au fost abordate proble
me ale dezvoltării relațiilor bilatera
le, ale situației din Europa și alte 
probleme internaționale de interes 
comun. în aceeași zi, șeful diploma
ției suedeze a început convorbirile 
cu ministrul sovietic al afacerilor 
externe. Andrei Gromîko.

Președintele Finlandei,
Urho Kekkonen, l-a numit pe lide-j- 
rul Partidului Social-Democrat, Ral 
fael Paasio, ca premier desemnat, în- 
sărcinîndu-1 cu formarea unui nou 
guvern, pe o bază cit mai largă

Sentința în procesul a 
patru persoane 1 
tivitate subversivă", 
rirea și difuzarea de manifeste și pu
blicații în cadrul organizației locale 
a Partidului Comunist din Grecia, a 
fost pronunțată de Curtea de Apel 
din Atena. După cum informează 
postul de radio. Atena, Gherassimos 
Beveratos, inginer agronom, a fost 
condamnat Ia , patru ani închisoare, 
Constantinos Polychronăkis, tipograf, 
la doi ani și jumătate, Anghelikis Sa- 
rof,. casnică, la doi ani, iar Gheorghios 
Barbalias, comerciant, la nouă luni 
închisoare.

acuzate de „ac- 
respectiv țipă-

încheierea întîlnirii, Kim Ir Sen a 
dat o serie de indicații în legătură 
cu întărirea continuă a activității 
securității publice și miliției popu
lare coreene.

Un tribunal din Lisabona 
a condamnat trei persoane 
la pedepse cu închisoare variind in
tre 20 și 24 de luni, sub acuzația de 
a fi făcut „propagandă ilegală" și 
de apartenență la Partidul Comunist 
din Portugalia, transmite -agenția 
France Presse.

Prima conslătuire a lu
crătorilor de Ia marile mi
ne de cupru, Inembri ai part|- 
dului comunist, s-a încheiat la San
tiago de Chile. Au participat Victor 
Diaz, secretar general adjunct al 
P.C. din Chile, Jorge Insunza, mem
bru al Comisiei politice a P.C.C., și 
numeroase personalități guverna
mentale. Pafticipanții au analizat po
sibilitățile de creștere a producției 
de cupru, apreciind că stimularea ei 
este de o importanță vitală pentru 
succesul transformărilor revoluționa
re din Chile.

CORESPONDENȚn NOȘTRI TRANSMIT:

Situație încordata în Cipru
în ultimul timp, situația 

din Cipru cunoaște o bruscă 
încordare, legată de activi
tatea desfășurată în clan
destinitate de generalul 
Grivas, partizan declarat al 
„Enosis" — unirea Cipru
lui cu Grecia. Unele ziare 
din Nicosia, adepte ale idei
lor generalului și deci con
trarii independenței Cipru
lui. au inițiat o virulentă 
campanie contra președinte
lui Makarios și a guvernu
lui său. în citeva orașe au 
avut loc demonstrații in 
sprijinul Enosis. A devenit 
cunoscută crearea unei or
ganizații secrete, „Yera 
Taxiarhia" (Brigada sfintă), 
avind ca lider pe generalul 
„Tsimiskis", pseudonim al 
lui Grivas, organizație care 
ar dispune de trei detașa
mente de comando. conCen- * 
trate în special în zonele 
muntoase, precum ți în ora
șele Limassol și Fama
gusta. In același timp. Uniu
nea ofițerilor rezerviști a 
publicat un comunicat prin 
care declară că membrii u- 
niunii „au decis, să se pună 
sub ordinele" fostului lor 
șef, Grivas. „în scopul con
tinuării luptei pentru unirea 
Ciprului cu Grecia". în fine, 
s-a anunțat dispariția de la 
baza militară britanică de la 
Acroliri a unei „importante 
cantități de material", ac
țiune asociată cu pregătirile 
lui Grivas și a adepților săi 
în vederea declanșării unor 
acțiuni armate.

In legătură cu toate aceste 
activități a avut loc o întru
nire a Consiliului de Miniș
tri, prezidată de președin
tele Makarios, in cadrul că
reia a fost analizată „dete
riorarea situației în insulă". 
Purtătorul de cuvînt oficial

a declarat ulterior că guver
nul este in posesia datelor 
despre activitatea grupărilor 
ilegale înarmate „care pun 
la cale o acțiune conspirati
vă contra statului". El a a- 
dăugat că guvernul se pre
gătește să facă față situației 
și „să dejoace planurile pre
gătite contra sa".

Observatorii pun în legă
tură recrudescenta activită
ții ilegale din Cipru cu inte
resele cercurilor reacționare

către secre-
O.N.U. din

sarea unui apel 
tarul general a.l 
aoea perioadă, U Thant, de 
a lua inițiativa unei noi for
me a convorbirilor, in sco
pul sporirii eficacității aces
tora. în octombrie. U Thant 
a propus părților interesate 
ca pe. lingă reprezentanții 
celor două comunități 
convorbiri să asiste cite, 
„expert constituțional" 
Greciei și Turciei și un 
prezentant al secretarului

la 
un
al 

re-

TRATATIVELOR POLITICE ?

internaționale; crearea unei 
situații tulburi pe insulă 
fiind de natură să le facili
teze menținerea bazelor mi
litare. Nu înlimplător ac
tuala tensiune, coincide cu 
știrea despre posibilitatea li
nei apropiate reluări a con
vorbirilor intercomunitare. 
al căror scop declarat este 
găsirea unei soluții pentru a 
îngădui celor două comuni
tăți, greacă și turcă, convie
țuirea și colaborarea în ca
drul stalului cipriot unitar și 
independent. Debutînd în 
1968, aceste . convorbiri au 
fost întrerupte in vara anu
lui trecut, după ce rezulta
tele la care au ajuns au fost 
considerate de unii factori 
ca insuficiențe. Consultările 
ce au urmat intre reprezen
tanții guvernelor Greciei și 
Turciei s-au soldat cu lan-

general al O.N.U., acesta a- 
vînd misiunea de a oferi 
„bunele oficii" ale organiza
ției internaționale.

Inițial guvernul cipriot a 
manifestat ezitări și rezerve 
față de noua formulă. 
„Practica convorbirilor în 
Cipru — a clarificat minis
trul de externe Kyprianou 
— a constat intr-un dialog 
intre ciprioții înșiși". El a 
adăugat că rezervele guver-l 
nului cipriot decurg din 
preocuparea de a nu îngădui 
tran sformarea convorbirilor 
dintre comunități în nego
cieri internaționale, ceea ce 
ar facilita impunerea unor 
soluții contrare intereselor 
poporului de pe insulă. Față 
de tendințele existente de a 
înlocui dialogul cu tratative 
„în cinci" au fost făcute ul
terior precizări, in sensul că

reprezentanții Greciei și 
Turciei nu vor luă parte la 
convorbirii^ propriu-zise, ci 
doar vor asistă în calitate de 
„experți in materie consti
tuțională" pentru a oieri 
„soluții tehnice" în cadrul 
preocupărilor de a se găsi o 
formă de organizare a sta
tului cipriot de natură să 
satisfacă părțile interesate, 

în acest context, președin
tele Makarios, arătînd că 
guvernul cipriot „nu e pre
gătit să facă noi concesii" >și 
să accepte soluții „contrare 
intereselor menținerii uni
tății și independenței statu
lui", a făcut cunoscut că 
este de acord cu noul ciclu 
al dialogului. în scopul ac
celerării reluării lui. asis
tentul secretarului general 
al O.N.U. pentru probleme 
politice. R. Guyer, a între
prins recent un turneu la 
Nicosia, Atena și Ankara,1 în 
urma căruia a declarat că 
este „optimist îh privința 
perspectivelor convorbiri
lor". S-a subliniat in același 
timp că dialogul ar putea fi 
reluat la sfîrșitul lui februa
rie sau începutul lui martie, 
orice prelungire a „pauzei" 
fiind în detrimentul unei so
luții pozitive.

Este unanimă opinia că e- 
laborarea unei asemenea so
luții. necesită calm. Activi
zarea grupărilor ilegale in 
insulă. — arată observatorii 
— apare în acest fel ca o în
cercare de a tulbura atmos
fera și a împiedica efortu
rile pentru reglementarea 
pașnică a problemei cipriote, 
favorizind doar acele forțe 
care acționează pentru lichi
darea independenței Cipru
lui.

Al. CĂMPEANU
Atena

Un acord între Bulgaria 
e'i Turcia Privind înființarea Co
misiei economice mixte turco—bul
gare, acord care intră în vigoare din 
ziua semnării, a fost

. kara.
semnat la An-

avut loc, în
L.____ ... .... Sen, secretar
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Miniștri, o 
întîlniie, a unor activiști de partid 
cu reprezentanți ai securității publi
ce și miliției populare — informează 
agenția A.C.T.C. Ministrul Kim By- 
ong Ha a prezentat un raport, pri
vind activitatea securității publice și 
a miliției populare in anul 1971. în

La Phenian a 
prezența lui Kim Ir

0 consfătuire a președinților 
consiliilor pentru învățămînt și cul
tură ale. Adunărilor federală, repu
blicane și provinciale iugoslave, con
sacrate colaborării interrepublicane 
în domeniul culturii, s-a desfășurat 
în localitatea Velenie, informează a- 
genția Taniug. în legătură cu pro
blemele ridicate de educația ideolo
gică și social-politică a tineretului 
iugoslav, menționează agenția, par- 
ticipânții au propus ea Institutului cen
tral pentru studierea problemelor 
școlare și de învățămînt să i se în
credințeze sarcina de a pregăti un 
sistem unic de educație marxistă în 
școlile iugoslave.

Farsa electorală

din Nicaragua
minică ar fi urmat să 
aibă loc alegeri gene
rale (adică preziden
țiale și legislative in 
același timp), la care 
insă Somoza nu ar fi 

intru- 
cît. constituția interzice 
două mandate consecu
tive. Dar. cu patru luai 
înaintea alegerilor, s-a 
încheiat un pact cu

După cum era de aș
teptat, fără nici o po
sibilitate de surpriză, 
dinastia Somoza și-a 
„legalizat" rămînerea 
ia putere după ce par
tidul libera] (patronat putut căndida, 
de acest clan) a obți
nut „majoritatea covir- 
șitoare a voturilor" (a- 
proape... 90 la sută) in 
cadru) alegerilor par
lamentare de dumini
că. Prin aceasta. Anas
tasie Somoza. urit cu 
înverșunare de masele 
oamenilor muncii, iși 
păstrează fotoliul pre
zidențial. deocamdată 
pină in 1974. exi.stînd 
toate premisele ca -a- 
țunici șă cîștige — prin 
lipsă de rivali sau 
cu rivali-marionetă — 
încă o repriză de ale
geri prezidențiale, adi
că încă un mandat de 
șase ani.

De aproape patru, 
decenii, scrutinele din 
Nicaragua repetă mo
noton „victoriile" pe
riodice ale membrilor 
celui mai puternic grup 
oligarhic : familia So
moza. Vast și variat 
este arsenalul metode
lor utilizate pentru a 
decide cu anticipație 
rezultatele alegerilor, 
începind de la simpla 
corupție pîriă la lichi
darea fizică a presu
pușilor adversari peri
culoși. De data aceas
ta, alături de o suită 
de mijloace tradițio
nale, s-au modificat

SOMOZA 
ÎL ÎNLOCUIEȘTE 

PE... SOMOZA

partidul conservator, in 
virtutea căruia parla
mentul a fost dizolvat, 
iar alegerile preziden
țiale au Cost aminate. 
Totodată s-a constituit 
o juntă guvernamen
tală provizorie, alcă
tuită din doi reprezen
tanți liberali (din care 
primul și singurul care 
contează este, evident. 
Anastasio tjomoza) și 
un conservator, avi nd 
misiunea de a guverna 
țara pină în septembrie 
1974. Pentru a masca 
pe cit posibil farsa e- 
lectorală. conservatorii, 
incluși ca beneficiari 
de rangul doi ăi acor
dului, au concurat că 
adversari ai lui Somoza 
în alegerile parlamen
tare. aspirină probabil, 
pe de altă parte, ca in 
vreun fel să răstoarne 

complet normele privi- termenii acordului în 
toare la organizarea favoarea lor. Cum efi- 
alegerilor. De fapt, du- ciența mașinii electo-

rale somoziste le-ă de
pășit așteptările, con
servatorii au inceput 
să denunțe zgomo
tos „fraude electorale 
scandaloase în aproape 
toate districtele". Dar 
fraudele din districte 
nu erau decât compo
nente ale fraudei celei 
mari : partidele liberal 
și conservator sînt sin
gurele . care au primi t 
autorizație oficială de 
a concura la alegeri, 
fiind respinse cererile 
in acest sens formulate 
de. partidul social-creș- 
tin și de către o gru
pare de stingă. Pactul 
amintit stabilește că 
60 la sută din locurile 
în parlament vor fi 
ocupate de partidul în
vingător în alegeri și 
40 la sută de cel în
vins, . independent de 
proporția de voturi ob
ținute. Cum noua lege 
electorală încredințase 
.controlul asupra tutu
ror centrelor electorale 
și asupra numărării vo
turilor partidului libe
ral, . conservatorii tre
buiau implicit să aban
doneze ambiția de a 
învinge, resemnîndu-se 
cu toiul de părtași se
cunzi la beneficiile pu
terii, loc confortabil de 
altfel și oricum asigu
rat. Totul a însemnat 
de fapt încă o ma
nevră politică destinată 
să asigure menținerea 
la putere a clanului 
Somoza.
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Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C, al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat, a adresat un me
saj- Comitetiilui național pentru or
ganizarea Anului internațional al 
cărții în Bulgaria, anunță agenția 
B.T.A. în Bulgaria socialistă, se a- 
rată în mesaj, cartea ocupă un loc 
de o deosebită însemnătate. A fost 
lichidat analfabetismul, crește an de 
an nivelul de cultură al poporului.

Premierul Republicii 
Bangladesh, Muiibur Rahman, 
va face, la începutul lunii martie, o 
vizită oficială în U.R.S.S., la invita
ția guvernului sovietic, conform a- 
cordului intervenit, anunță agenția 
T.A.S.S.

La galeria Van Gogii din Ca
racas a fost inaugurată o expo
ziție de fotografii privind viata 
și munca femeilor din Republi
ca Socialistă România. Cu pri
lejul deschiderii, un grup de ti
neri instrumentiști au prezentat 
un program de- cintece vene- 
zuelene. Expoziția a fost primi
tă cu interes de către public.
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Secretaral general al 
Partidului African al Inde
pendenței din Guineea Bis
sau Insulele Capului Verde, A- 
milcar Cabrai, a declarat că, pentru 
prima dată după nouă ani de luptă, 
forțele de eliberare au atacat capi
tala țării — Bissau. El a afirmat că 
și alte orașe silit ținta unor atacuri 

. ale forțelor de eliberare și că lupta 
a intrat într-o fază nouă in care tru
pele portugheze nu se mai simt în 
siguranță nici în centrele urbane în
tărite.
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UN BILANȚ
AL TRANSPLANTURILOR 

CARDIACE
Intr-un studiu publicat recent 

de Organizația Mondială a Să
nătății (O.S.M.), in legătură cu 
progresele înregistrate în dome
niul chirurgiei pe inimă și al 
transplanturilor cardiace, se a- 
rată că, pină in prezent, în Iunie 
au fost efectuate 175 de operații 
de transplant cardiac. 33 de pa- 
cienți se află încă în viață, iar 
33 de pacienți operați au supra- 
viețuil mai mult de un an. Ma
joritatea celor operați care au 
supraviețuit peste trei luni și-au 
redobindit o viață fizică și so
cială normale, inulți reluîndu-și 
chiar activitatea profesională. „In 
aceste cazuri — precizează stu
diul — se poate vorbi despre va
loarea cu adevărat terapeutică a 
transplantării". Studiul arată că 
progresele tehnologiei oferă chi
rurgiei un arsenal tot mai bogat 
de aparate, a căror utilizare este a • 
de natură să deschidă noi per
spective în acest domeniu.

Republica Arabă Egipt a 
elaborai un pian de zece 
ani de dezvoltare a agri
culturii, a carui aplicare începe 
din anul financiar 1972—1973, a a- 
nunțat Mustafa Al-Gabali, rninjșt-rp! 
agriculturii și ameliorării țererțurildr. 
Potrivit prevederilor planului, vă- ii 
redată cireuitului»agricol o suprafață 
de 504 000 fedani de pămînt. Cele mai 
întinse terenuri vor fi valorificate in 
regiunile Komo-Ombo și Delta Nilu
lui.

Ministrul afacerilor ex
terne al R.F.G., Walter Scheel> 
l-a primit pe omologul său chilian, 
Clodomiro Almeyda, aflat într-o vi
zită la Bonn, cu care a examinat o 
serie de probleme politice și. econo
mice ce interesează ambele părți', in
formează agenția D.P.A.

Remanierea guvernului 
iordanian. ReS<ole Hussein al Ior
daniei a emis miercuri un decret 
privind remanierea guvernului con
dus de premierul Ahmed Al-Lawzi, 
intervenită in urma demisiei a cinci 
miniștri, relatează agenția Reuter. A- 
genția menționează că în noul cabi
net, premierul Ahmed Al-Lawzi: de
ține și funcția de ministru al apără
rii naționale. .

RAVAGIILE IERNII ÎN IRAN
TEHERAN 9 (Agerpres). — Canti

tăți de zăpadă neobișnuit de mari 
au căzut in ultimele zile asupra re
giunilor din nordul, nord-vestul și 
centrul Iranului, anunță agenția 
Associated Press, citind presa ira
niană. Stratul gros de zăpadă a 
blocat complet comunicațiile dintre 
Teheran și cel puțin 6 provincii ale 
țării. Peste 180 de persoane din lo
calitatea Gilovan, lingă Khalkhal,

au dispărut, iar la Tabriz alte 7 au 
decedat din cauza gerului.

După cum informează ziarul 
„Kăyhan", 550 de sate din nordul 
Iranului, precum și orașul Meraghe 
sint total acoperite de un strat de 
zăpadă de peste 3 metri. Ziarul pre
cizează că locuitorii au fost nevoiți 
să sape tunele pe sub zăpadă, pen
tru a stabili legături de la o casă 
la alta.

î

î

J
REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scinteii", Iei. t'i M) 10, 17 60 20. Abonamentele se uic ia oficiile poștale și difuzoru din Intieprinden și instituții. Tiparul Combinatul poligrafic Casa Scinteii. 40 SM

I-


