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Ne răspund membri ai comitetelor 
oamenilor muncii din întreprinderi

După cum este cunoscut, partidul și statul nostru au ridicat princi
piul conducerii colective la rangul unui principiu suprem în toate 
domeniile activității economice și sociale. Constituirea încă din 1968 — 
pe baza măsurilor stabilite de Conferința Națională a P.C.R. din 
decembrie 1967 — a comitetelor de direcție din întreprinderi, iar mai 
tirziu a consiliilor de administrație din centralele industriale a dat 
rezultate deosebit de pozitive, contribuind la creșterea eficienței muncii 
de conducere, la adîncirea democrației in activitatea «tuturor unită
ților socialiste. Prin Legea privind organizarea și conducerea unită
ților socialiste de stat din octombrie 1971 s-au reglementat cadrul 
organizatoric, atribuțiile și modul de funcționare a acestor organe de 
conducere colectivă, denumite în întreprinderi comitete ale oamenilor 
muncii, iar în centrale industriale — consilii ale oamenilor muncii. Ana- 
lizind modul in care organizațiile de partid și conducerile unităților 
economice au aplicat măsurile stabilite de Conferința Națională și 
Congresul al X-lea al partiduiui cu privire la perfecționarea organi
zării, planificării și conducerii activității în domeniul industriei și 
construcțiilor, Conferința pe țară a cadrelor de conducere din între
prinderi și centrale industriale și de construcții va dezbate și modul în 
care organismele de conducere colectivă își exercită atribuțiile ce le 
revin și va preciza, totodată, noi direcții principale pentru îmbună
tățirea muncii în acest domeniu. In acest sens, redăm succint, în rîn- 
durile ce urmează, citeva opinii ale unor membri ai comitetelor oame
nilor muncii din întreprinderi.

Zilele acestea s-au încheiat, 
lucrările conferințelor uniunilor 
județene ale cooperativelor a- 
gricole de producție, etapă im
portantă în pregătirea și Întâm
pinarea celui de-al doilea Con
gres al Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție. Conferințele, la care au 
participat reprezentanți ai coo
perativelor agricole de produc
ție, specialiști, oameni de știin
ță, reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat, au analizat re
zultatele de producție Și finan
ciare ale cooperativelor agri
cole pe anul 1971, au examinat 
cu responsabilitate rezervele și 
posibilitățile unităților coopera
tiste și au stabilit căile și mij
loacele pentru îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor ce revin a- 
griculturii cooperatiste în acest 
an și în perspectiva actualului 
cincinal. Măsurile stabilite vi
zează folosirea rațională și efi
cientă a pămintului, gospodări
rea judicioasă a celorlalte mij
loace de producție, a întregii 
baze tehnico-materiale de care 
dispun unitățile, a mijloacelor 
financiare și forței de muncă 
pentru sporirea producției agri
cole și îmbunătățirea retribuției 
membrilor cooperatori. Au fost 
dezbătute modificările propuse a 
fi aduse statutelor uniunilor, 
cooperativelor agricole și casei 
de pensii. Participanții au făcut 
valoroase, propuneri pentru îm
bunătățirea .activității uniunilor 
și organelor'‘ajhTebie' 'jildețene' și 
centrale.

Conferințele au ales consiliile 
uniunilor județene ale coopera
tivelor agricole de producție.

Adunările generale ale coope
rativelor agricole și conferințele 
uniunilor județene au desemnat 
delegați pentru cel de-al doilea 
Congres al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

In telegramele adresate Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, participanții 
la conferințe au exprimat ne
țărmurita recunoștință a țărăni
mii cooperatiste pentru grija 
permanentă pe care partidul, 
secretarul său general o poartă 
dezvoltării agriculturii coopera
tiste, ridicării bunăstării , mate
riale și spirituale a oamenilor 
muncii de la sate. în numele ce
lor care le-au încredințat man
datul să-i reprezinte, delegații la 
conferințe s-au angajat să mun
cească cu pasiune și dăruire 
pentru creșterea producției agri
cole, vegetale și. animale, pen
tru dezvoltarea continuă a agri
culturii cooperatiste și creșterea 
contribuției acestui sector la a- 
provizioiiarea populației cu pro-' 
duse agroalimentare și a. in
dustriei cu materii prime, pen
tru propășirea patriei noastre 
socialiste.

ceastă masă oferită în cinstea noas
tră.

Sîntem în țara dumneavoastră 
din însărcinarea tovarășului secre
tar general al Comitetului Central 
al partidului nostru — tovarășul 
Kim Ir Sen — care ne-a trimis cu 
un mesaj adresat dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, referi
tor la situația din țara noastră, la 
problemele, reunificării țării noas
tre. Sînt deosebit de satisfăcut că 
mi-am îndeplinit sarcina avută de 
a vă transmite mesajul, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Deși scurtă, prezența noastră în 
țara dumneavoastră ne-a dat pri
lejul să facem cunoștință cu reali
zările dobindite de poporul frate 
român, sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului Comunist Român, a 
dumneavoastră personal, și vă 
spunem sincer că sîntem incintați, 
entuziasmați de ceea ce am văzut. 
Tot ceea ce am văzut este o dovadă 
a faptului că politica partidului 
dumneavoastră este întrutotul jus
tă. De asemenea, apreciem că rea
lizările sînt obținute ca urmare a 
indicațiilor date de partid ; tot
odată, putem constata unitatea de
plină a întregului dumneavoastră 
popor în jurul partidului.

Am făcut cunoștință direct, la 
fața locului, cu sentimentele calde, 
prietenești, nutrite de poporul ro
mân față de poporul nostru, față 
de cauza justă a poporului co
reean. Aceste sentimente sint o e- 
manație a prieteniei, a apropierii 
cajre există între conducătorii 
noștri, între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir 
Sen. De aceea, aceste sentimente 
sînt indestructibile. în nenumăra
te rînduri, tovarășul Kim Ir Sen 
ne-a trasat sarcina concretă a dez
voltării și consolidării pe mai de
parte a relațiilor de prietenie și 
colaborare între țările noastre. Noi 
vom face totul și în viitor pen
tru dezvoltarea relațiilor politice, 
economice, culturale și în alte do
menii dintre țările noastre.

Aș vrea să vă adresez încă o dată 
sincere mulțumiri, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și să ridic acest pahar 
pentru prietenia și 
dintre 
noastre, 
prosperitatea Republicii Socialiste 
România, pentru sănătatea secreta
rului general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, stimatul tovarăș 
Nicolae Ceaușescu. In sănătatea ce
lorlalți stimați tovarăși prezenți 
aici !

Luînd cuvîntul, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, a spus :

Doresc să exprim încă o dată 
satisfacția pentru vizita pe care 
delegația guvernamentală a R.P.D. 
Coreene, în frunte cu ministrul de 
externe, tovarășul Hă Dam, o 
face în România. Această vizită — 
care este, aș putea spune, o conti
nuare a deselor întîlniri și vizite 
dintre reprezentanții partidelor și 
țărilor noastre — constituie o ex
presie a relațiilor de prietenie din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncii din Coreea, din
tre România și R.P.D. Coreeană, 
îmi amintesc cu plăcere de vizita 
pe care delegația noastră de partid 
și de stat a făcut-o în vara anu
lui 1971 în țara dumneavoastră, de 
discuțiile deosebit de prietenești pe 
care le-am avut cu tovarășul Kim 
Ir Sen și alți tovarăși coreeni.

între partidele și popoarele noas
tre se dezvoltă relații bune, de co
laborare în toate domeniile. Noi 
apreciem că aceste relații cores
pund pe deplin atît intereselor 
celor două țări și popoare ale noas
tre, cît și intereselor tuturor țărilor 
socialiste.

Aș dori să afirm încă o dată.so- 
lidaritatea partidului și poporului 
român cu lupta dreaptă a R.P.D. 
Coreene, a poporului coreean, pen
tru reunificarea pașnică a patriei 
sale, să subliniez și cu acest prilej 
că România sprijină pe deplin ini
țiativele guvernului, personal ale 
tovarășului Kim Ir Sen, îndreptate 
spre rezolvarea reunificării pașni
ce, prin tratative, a Coreei și să 
urez din toată inima succes deplin 
in această activitate.

Doresc să ridic acest pahar pen
tru dezvoltarea colaborării între 
partidele, statele și popoarele noas
tre, pentru întărirea unității tutu
ror țărilor socialiste, pentru pace 
și colaborare între popoare !

In sănătatea tovarășului ministru 
și a tuturor celorlalți tovarăși !

In sănătatea secretarului general 
al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, tova
rășul Kim Ir Sen !

Răspunzînd, tovarășul Hă Dam, 
ministrul afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene, a spus :

Aș vrea să adresez în primul 
rînd sincerele mele mulțumiri pen
tru primirea deosebit de călduroasă 
făcută astăzi, pentru timpul afectat 
discuțiilor cu noi, cunoscînd că ați 
fost și sinteți deosebit de ocupat cu 
treburile de partid și de stat. De 
asemenea, mulțumesc pentru a-

atelier. Cu o propunere la fel de 
valoroasă a venit, în altă ședință, 
lăcătușul Nicolae Falaba, care a su
gerat ca, utilizînd fondurile de mică 
mecanizare, secția în care lucrează 
să fie dotată cu mijloace de 
transport, ciștigindu-se, în acest fel, 
timp prețios în folosul producției.

Nu aș putea spune însă că în
totdeauna lucrurile au mers ca „pe 
roate". De pildă, uneori anumite pro
bleme privind aplicarea operativă a 
studiilor referitoare la organizarea 
producției și a muncii, elaborate de 
diferite servicii ale uzinei, nu au 
fost examinate în profunzime, din 
care cauză comitetul a fost criticat 
pe bună dreptate în recenta adunare 
generală a oamenilor muncii. Tot cu 
prilejul acestei adunări s-a hotărît, 
în urma unor propuneri făcute, ca 
numărul reprezentanților salariaților 
în comitet să se mărească de la 4 
Ia 8, ceea ce este de natură să întă
rească spiritul muncitoresc în con
ducerea treburilor ’ întreprinderii.

Ținînd seama de experiența acu
mulată pină in prezent de organul 
de conducere colectivă, ca și de ne
cesitatea -'-lichidării . unor- -nehjunsuri 
manifestate în activitatea noastră, a 
sporirii competenței și autorității co
mitetelor oamenilor muncii, consider 
că la apropiata Conferință pe țară a 
cadrelor de conducere din întreprin
deri și centrale industriale și de con
strucții ar fi util să se aducă .in dez
batere, printre altele, și următoarele 
probleme :

• întrucit cunoaște cel mai bine, 
pe de o parte, forțele și mijloacele 
de producție ale întreprinderii, iar, 
pe de altă parte, posibilitățile de 
dezvoltare, comitetul oamenilor mun
cii ar trebui

februarie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primat pe tovarășul Hă Dam, mi
nistrul afacerilor externe, condu
cătorul delegației guvernamentale 
a Republicii Populare Democrate 
Coreene, care se află într-o vizită
oficială în țara noastră.

La întrevedere au luat 
varășii Ion 
Paul Niculescu-Mizil, 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Teodor Marinescu și 
Aurel Duma, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R. I- .

Au participat, de asemenea, Zăn 
In Ciol, consilier politic în M.A.E., 
Kang Iăng Săp, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, Han 
Si He, director, și Pak Hiăn Bo, 
director adjunct în M.A.E., mem
bri ai delegației guvernamentale a 
R.P.D. Coreene.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în cadrul căreia s-a ex
primat satisfacția pentru evoluția 
pozitivă a relațiilor de prietenie 
frățească și colaborare multilate
rală dintre popoarele român și 
coreean, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Co
reea. Totodată, s-a relevat că 
există largi posibilități de dezvol
tare în continuare a colaborării și 
cooperării româno-coreene, în fo
losul ambelor popoare, întăririi 
unității țărilor socialiste pe bazele 
marxism-leninismului, stimei și 
respectului reciproc.

Ministrul afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene a prezentat tova
rășului Nicolae Ceaușescu un me
saj din partea tovarășului Kim Ir 
Sen în legătură cu activitatea 
R.P.D. Coreene privind unificarea 
prin mijloace pașnice a Coreei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
asigurat conducerea de partid și 
de stat a R.P.D. Coreene, p.e tova
rășul Kim Ir Sen, de sprijinul 
ferm al poporului român pentru 
cauza dreaptă a poporului coreean, 
pentru năzuința sa fierbinte de 
reuni’ficare pașnică a patriei.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească..*

După convorbiri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reținut pe 
oaspete la dejun.

în timpul dejunului au fost 
rostite toasturi.

să dispună de atribuții

(Continuare în pag. a IlI-a)
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PICĂTURA DE CERNEALĂ

Locuri și oameni despre care „Scînteia" a mai scris

0 înaltă responsabilitate 
în fundamentarea 

deciziilor

Organele de conducere colectivă din 
întreprinderi și centrale, așa cum se 
degajă, de altfel, din prevederile 
Legii cu privire la organizarea și 
conducerea unităților socialiste de 
stat, trebuie să dovedească o înaltă 
responsabilitate în fundamentarea te
meinică a hotărîrilor pe care le iau, 
prin confruntarea deschisă a opi
niilor și fructificarea experienței 
factorilor de răspundere, a specia
liștilor din diferite compartimente . 
ale unității, ca și a reprezentanților 
oamenilor muncii, care fac parte din

comitetele sau consiliile oamenilor 
muncii. Cea mai mare satisfacție pe 
care am încercat-o în fiecare din 
ședințele comitetului oamenilor mun
cii din întreprinderea--noastră constă 
în modul de afirmare a opiniei re
prezentanților salariaților, care anali
zează lucrurile cu multă exigență, 
fermitate și competență. Bunăoară, 
cu prilejul unei analize a situației 

. economico-financiare a uzinei, mais
trul Friederich Drotleff a demonstrat 
necesitatea construirii prin autodo- 
tare a două prese de 250 tone și a 
unei mașini de îndreptat bare pen
tru atelierul de lanțuri cu role. Nu 
numai că practica a demonstrat uti
litatea imediată a acestei propuneri, 
dar pornind de la ea s-a născut ideea 
ca prin autoutilăre să fie modernizat 
întreg procesul tehnologic al acestui

în ziarul de azi

„...Cînd m-au anunțat la minister că am fost de
semnat să lucrez doi ani,'ca funcționar, la o reprezen
tanță de-a noastră din America Latină, iți închipui că 
m-am bucurat. ...Ne-am făcut bagajele și. intr-o zi de 
toamnă, luminoasă și calmă, am decolat de la Băneasa. 
Țin minte ziua asta de parcă ar fi fost ieri. De sus, din 
avion, ni s-a deschis panorama largă a meleagurilor 
noastre, cu ogoarele și holdele de formă geometrică, 
cu apele șerpuind domol printre coline, cu orașele Și 
satele in care se ghicea viața pulsînd în ritmul ei 
obișnuit, cu cromatica atît de odihnitoare a pădurilor 
— de la galbenul auriu și roșcatul brun, la verdele în
tunecat al munților, cu vîrfurile pleșuve, pe care căzu
seră deja primele zăpezi... Încercam să-mi întipăresc 
in memorie aceste imagini, familiare de altfel, cu lăco
mia celui care știe ci nu le va mai revedea multă vre
me ; iar in clipa cind am trecut frontiera am simțit

parcă o strîngere de inimă și m-a încercat părerea de 
rău pentru tot ce lăsam în urmă. Trebuie să recunosc, 
totuși, că atunci sentimentului acestuia i-au luat locul 
nerăbdarea și mai ales curiozitatea cu care așteptam 
contactul cu necunoscutul...

Am văzut, e drept, prin locurile pe unde am umblat, 
lucruri extrem de interesante, oameni și obiceiuri des
pre care aflasem cite ceva doar de prin cărți ori din 
filme. Pe măsură insă ce trecea timpul, in inimile noas
tre s-a strecurat aproape pe nesimțite un ciudat sim-
țămint de înstrăinare, de nostalgie... Nu. nu poți ști ce 
înseamnă asta dacă nu te-ai aflat vreodată mai mult 
timp departe de țară: Cred că nicăieri, in nici o îm
prejurare, nu simți atît de puternic sensul adine al 
acelui sentiment pe care noi românii il numim simplu : ■ 
clor... Poate n-ai să mă crezi, dar de multe ori, eu și 
nevastă-mea, ne sculam noaptea la ora unu și jumă
tate (ora locală) ca să putem prinde emisiunile de 
dimineață ale posturilor noastre de radio, să auzim acel 
„bună dimineața, dragi ascultători !“ din țară, cu sen
zația că ni se adresează și nouă. Și-atunci, oameni in 
toată firea, ni se umezeau ochii...

Nu mai spun bucuria pe care am avut-o cind am luat 
concediu și (după un drum lung și obositor, ce ni se 
părea că nu se mai termină) am revenit in patrie !... 
Cind insf'nșit a trebuit să plecăm inapoi, am luat cu 
noi intr-un săculeț din plastic cițiva pumni de_ țarină 
și niște sămință de busuioc. (Ce vrei ? Sint născut și 
crescut la tară și am rămas cu imaginea busuiocului 
pus de mama sub fereastră !). tn locuința noastră de 
acolo am pus țarina intr-o lădiță și am semănat busu
iocul. pe care l-am îngrijit in fiecare zi cu migală și 
l-am pindit cu emoție să răsară. Plantele au crescut 
intr-adevăr mari și frumoase și au umplut cu mirosul 
lor încăperea. Era colțul nostru de țară autentic pe 
acele meleaguri străine. Cind am revenit definitiv in 
tară, am luat cu noi și tulpinile de busuioc din lădiță"

Aici prietenul meu și-a întrerupt povestirea și, pentru 
clteva clipe, intre noi s-a așternut tăcerea. Mi sepărem 
— nu știu : închipuire sau aevea — că simt plutind in 
aer un miros tare de pămint reavăn și busuioc...

Ion VLAICU

© 70 de ani de la apariția ziarului 
„România Muncitoare" • Răspund 
chemărilor ia întrecere socialistă © 
Finalitatea practică a cursului post
universitar • Bibliotecile din re
țeaua sindicală : depozite de cărți 
sau instituții de cultură ? © Faptul 

divers ® Sport

Cîndva, din păcate cam 
de mult, mergeam des 
pe la Sîntana, izbutind să 
mi-1 fac prieten pe Gheor- 
ghe Goina. Scrisesem 
despre el la ziar, vorbi
sem la radio și televiziu
ne, încercînd să urmăresc 
viața-i exemplară, și acel 
spirit gospodăresc pe 
care și-l primenește ne
contenit cu inteligență și 
fantezie. Apoi, ne-am în- 
tilnit mai rar, tot mai'rar, 
numai la București, cu 
ocazia diferitelor ședințe 
la care participam îm
preună. Atunci Goina mă 
mustra cu privirea între- 
bîndu-mă cînd o să mai 
trec pe la el să-i văd 
noua zestre obștească.

Adevărul e că mă le
nevisem stînd la masă și 
făcînd literatură. Pentru 
un reporter sedentarismul 
e trist și păgubos. Așa 
că m-am dus la Goina 
după o absență îndelun
gată.

Președintele m-a tratat 
cu o dulce ironie :

— Cum ? Ți-ai 
timp 
Pînă 
mine 
cru.

Am 
de ședință de-o simplita
te caldă și intimă. Șefii 
de brigadă s-au așezat în 
bănci, și fără nici un ce
remonial, fără nici o for
malitate, au pornit discu
țiile asupra treburilor 
gospodărești. Hm ! mi-am 
zis. Asta ședință de lu
cru ! Am putea învăța și 
noi. Gheorghe Goina con
ducea ședința cu sigu
ranță și dezinvoltură. Știa 
tot ce mișcă și respiră în

cooperativă, își cunoștea 
oamenii pînă și la me
tehne. Pe șefii de briga
dă îi alinta prietenește 
sau îi freca bijie cînd era 
nevoie. Și ceea ce era 
și mai frumos îi învăța 
să gîndească prompt, gos
podărește și, in caz de 
urgență, să nu-și piardă

erau implantate de pro
blemele . lor gospodărești.

Președintele mă con
duce în biroul lui spu- 
nînd că mai are o „șe
dință fulger" cu conta
bilii :

— Banii oamenilor tre
buie păziți cu ochi de 
vultur. Nici o cheltuială

cite vacî dau lapte, cite 
alăptează, cîți viței nou 
născuți etc. în stingă bi
roului un termometru, iar 
alături un barometru ară
ta mersul vremii. Intr-un 
colț, colecții de ziare și 
de reviste de specialitate. 
Iar pe masă coduri și

GHEORGHE GOINA SI AI LUI

făcut 
să vii ia Sîntana ? 
una alta, vino cu 
la o ședință de lu-

intrat într-o sală

noi nici pe tarlale
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vremea cerînd aprobări. 
N-au vacile
Dați-le nutreț 
cotele oprite, 
e ca vacile să 
să. dea lapte 
zicea. Ședința 
mai mult de o jumătate 
de oră. dar densitatea ei 
era de plumb. Mărturi
sesc sincer că n-am auzit 
nimic de prisos in dis
cuții ; pînă și glumele

ce minea ? 
chiar din 

Principalul 
fie sătule, 
mult. Așa 
n-a durat

de prisos. Iar cîștiguri. 
cit mai multe.

Biroul președintelui se 
inspiră parcă din această 
lozincă a economiilor, 
mărime modestă, fără 
tolii moi și carpete 
xoase cum am văzut . 
la alții. în schimb, pe pe
retele din fața biroului, 
un tabel prevăzut cu bu- 
toni de diverse culori ali
nia situația din șeptel :

De 
fo- 
lu-
pe

legi și buletine oficiale. 
Sub sticla de pe birou, 
ilustrate primite de la 
cooperatorii plecați in 
excursii în țară sau străi
nătate. Parte din ele ve
neau de la’stațiunea bal- 
neo-climaterică Moneasa. 
unde cooperatorii din 
Sîntana și-au ridicat o 
vilă mare și încăpătoare 
Am vizitat-o și eu mai 
de mult, admirîn<ju-i con-

fortul și capacitatea. A- 
cum cooperatorii au de 
gînd să-și ridice o altă 
vilă la băile Felix, de 
lingă Oradea, pentru cei 
ce au nevoie de trata
ment medical.

— încă cinci minute și 
mergem.

Am folosit acele cinci 
minute privindu-1 atent 
pe președinte. Da, a mai 
îmbătrînit. Deși se spune 
că munca și mișcarea în 
aer liber mențin tinere
țea, e greu să conduci o 
cooperativă agricolă mul
timilionară. cu o sumede
nie, de cooperatori ; e 
greu, uneori istovitor de 
greu să fii. pretutindeni : 
la sediu sau pe tarlale, la 
ateliere sau la grajduri — 
pe zăpadă sau zăduf, pe 

■ ploaie sau ceată. Acesta 
este, așadar, comunistul 
Gheorghe Goina. modes
tul dar iscusitul Erou al 
Muncii. Socialiste, omul 
care a reușit de două de
cenii să fie mereu în pas 
cu vremea, cu știința, ră- 
minînd mereu fruntaș. Ps 
pereți o pleiadă întreagă 
de diplome atestă pre
miile luate de cooperati
va din Sîntana. la pro
ducția de bunuri. de-a 
lungul anilor.

Pe drum. Sîntana ne 
arată case noi cu nemi
luita. Iată și serele în 
care ciclul anotimpurilor 
e .corectat după cum vrea 
omul. Sub cerul de sticlă, 
în "ăldura ca de vară e-

Al. ANDRITOIU
(Continuare 
în pag. a II-a)

HUNEDOARA

Noi mărci de oțeluri

cu caracteristici superioare
Specialiștii Combinatului si

derurgic din Hunedoara au asi
milat două mărci noi de oțeluri 
destinate fabricării țevilor pen
tru cazanele termice de mare 
capacitate. Primele șarje au și 
fost expediate uzinelor de țevi 
„Republica" din Capitală. S-au 
elaborat, de asemenea, primele 
cantități de metal dintr-o nouă 
marcă de oțel înalt aliat. Conti-

nuă, totodată, acțiunea de elabo
rare a oțelului necesar fabri
cării unor piese pentru auto
turismele „Dacia 1 300". Elabo
rarea noilor mărci se numără 
printre măsurile care se iau 
pentru creșterea, în acest an, a 
producției de oțel aliat cu peste 
19 la sută față de cea realizată 
în anul trecut.

(Agerpres)

la craiova: Se construiește
........    n.r.mn.'m.nr i

Pe platforma Combinatului 
chimic din Craiova au început 
lucrările de construcție a unui 
nou obiectiv : fabrica de îngră
șăminte complexe, prevăzută să 
intre în funcțiune la sfirșitul 
actualului cincinal. Anual, ea va 
produce circa 100 000 tone îngră
șăminte chimice, substanță acti
vă pe bază de fosfor și azot, 
ceea ce va face ca pînă în 1975 
combinatul craiovean să-și spr>-

rească potențialul, la acest ca
pitol. cu mai mult de o treime. 
Fabrica de îngrășăminte com
plexe din Craiova, ale cărei do
cumentații au fost întocmite de 
Institutul de proiectări pentru 
industria chimică anorganică 
IPRAN, va cuprinde un însem
nat număr de obiective deser
vite de peste 1 000 de muncitori, 
ingineri și tehnicieni.

(Agerores)

*
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„Aventură"
la trei ani

Trecînd într-una din zile pe. o 
stradă din Lupeni, eleva Elena 
Papuc, din clasa a IV-a a Școlii 
generale nr. 6 din localitate, a 
observat un copil în vîrstă de 
aproximativ trei ani care nu era 
însoțit de nimeni. Intrînd în 
vorbă cu el, și-a dat seama că 
băiețelul se rătăcise. L-a luat 
de mînă și a pornit în căutarea 
unui milițian căruia i-a relatat 
întîmplarea. Tocmai la timp. 
Scăpat de sub supravegherea 
părinților, copilul, care era din 
orașul învecinat Vulcan, se ur
case într-un autobuz și ajun
sese... în Lupeni ! Intre timp, 
părinții sesizaseră dispariția lui 
organelor de miliție din Vulcan. 
Prin intervenția pionierei din 
Lupeni, micuțul a ajuns astfel, 
din nou. în sînul familiei.

„Cauza"
neomeniei

fiu tl cheamă Gh. Racol- 
locuiește cu familia in 

Dumuslău (Sălaj). Tatăl 
locuiește latun cămin de

Pe 
ta și 
satul 
său 
bătrîni din co.mifna Boghiș. Nu 
de mult, fiul a fo,st chemat în 
judecată de către administrația 
căminului de bătrîni pentru ne
plata sumei de... (1 lei lunar 
pentru tatăl său ! (faptul părea 
de-a dreptul incredibil, dar Gh. 
R. nu s-a sfiit să vină în in
stanță pentru a-și apăra „cau
za". Dacă, după el, propriul său 
tată nu merită nici 11 lei ■ pe 
lună, atunci citi bani face... 
menia lui ?

o-

Crimă
pentru un 
căpăstru
Aflindu-se, tntr-una din zilele 

trecute, în bufetul din comună, 
Ilie Mincă din Ștefănești (Ar
geș), se îndemna de zor, la o 
masă, împreună cu un consătean 
care-și lăsase afară un cal și o 
căruță. Deodată, în timp ce ei 
ciocneau, cine știe pentru a cita 
oară, un alt consumator — Ște
fan Grecu, muncitor la o fabrică 
de încălțăminte din Pitești — a 
ieșit in fața bufetului, a luat că
păstrul calului și a pornit cu el 
spre casă. La cîtva timp după 
aceea, l.M. s-a oprit in dreptul 
porții lui și l-a invitat să-i dea 
căpăstrul. De îndată ce l-a pri
mit, i-a aplicat însă cu el citeva 
lovituri în cap, in urma cărora 
Ș.G. a decedat.

Grijă
I

pentru...
neglijență

Cu citeva zile în urmă arătam, 
în cadrul acestei rubrici, că in 
curtea depozitului C.L.F. Alba 
Iulia s-a depreciat o mare can
titate de varză albă. Iată insă 
că. in același județ, neglijența 
are și alți prozeliți. La depozitul 
cooperației de consum din ora
șul Aiud a tras la rampă nu 
de mult un vagon încărcat cu 
1 000 kg de ulei comestibil îm
buteliat în sticle. Rămas 
cărcat în vagon, timp de 
zile, pe un ger zdravăn, 
s-a depreciat. Aceeași...
au avut-o, ca urmare a depășirii 
termenului de garanție (păgubi
toare supraaprovizionare), grisi- 
ne și biscuiți în valoare de 
126 000 lei. După cum se vede, 
în acest depozit doar neglijența 
este păstrată cu grijă. Cind ge 
va face „inventarul" pentru 
afla cîtă este și cui aparține ?

nedes- 
patru 
uleiul 
soartă

a

Un auto-
/

mobilist
în pană

La volanul autoturismului 
l—BV—2198, E.B. se îndrepta, 
acum citeva zile, de la Tainici 
spre Lepșa (Vrancea). In punctul 
Tunel, pe o pantă, i s-a oprit 
insă motorul. Văzînd că altfel 
nu o mai poate urni din loc. a 
coborit pentru a încerca să por
nească motorul cu manivela. <4 
uitat insă un mic amănunt : să 
ia o piatră oarecare șl să o pună 
la roată. Din această cauză, ma
șina. a pornit pe pantă, s-a răs
turnat intr-o prăpastie șl— a luat 
foc ! Rămas in pană, automobi
listul avea să descopere apoi că, 
în respectiva zonă de munte, 
pietrele se găseau aproape 
tot pasul!

la

Rubrics redoctotâ de >
Dumitru T1RCOB 

iGheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii1

0 PRESTIGIOASĂ TRIBUNĂ 
REVOLUȚIONARĂ A MIȘCĂRII 

SOCIALISTE ROMÂNEȘTI
S-au împlinit șapte decenii de la 

apariția primului număr al gazetei 
„România muncitoare", prestigioasă 
publicație socialistă ce-și asociază 
numele de momente și procese cu 
profunde semnificații în'istoria miș
cării noastre muncitorești.

Editată de cercul socialist cu ace
lași nume din București, într-o pe
rioadă în care Partidul social-demo
crat fusese vremelnic dezorganizat, 
„România muncitoare" a concentrat 
într-un puternic nucleu elementele 
înaintate, cu adevărat revoluționare 
din mișcarea muncitorească, pe acei 
militanți care, însuflețiți de cre
dința sinceră în forța și justețea 
cauzei clasei muncitoare, și-au con
sacrat întreaga capacitate și elanul 
revoluționar refacerii partidului 
politic al proletariatului. Revoluțio
nari de seamă ca Ioan C. Frimu, 
Constantin Dobrogeanu-Gherea, A- 
lexandru Ionescu, Mihail Gheor
ghiu Bujor, Alecu Constanti- 
nescu, Ștefan Gheorghiu, Iosif Nă
dejde ș.a. au conferit ziarului' di
mensiunea celei mai avansate tri
bune politico-ideologice a vremii, 
individualizîndu-1 în peisajul publi
cisticii românești de la începutul 
acestui secol.

„România muncitoare" a fost o 
publicație prin excelență munci
torească, susținută și alimentată cu 
fapte de viață de numeroșii săi co
respondenți din fabrici și ateliere. 
In articolele acestora, ca și in „an
chetele muncitorești" realizate în în
treprinderi și. în cartierele proletare, 
au fost dezvăluite multiplele fa
țete ale cruntei exploatări la Care. 
era supusă muncitorimea. Ziarul a 
devenit, așa cum își propusese, „cea 
inai clară oglindă a durerilor și su
ferințelor clasei muncitoare". Tre
buie remarcat că aceste anchete se 
integrau unei vaste acțiuni pe 
care „România muncitoare" a des- 
fășurat-o cu consecvență pentru a 
impune elaborarea, unei legislații 
muncitorești, pentru dreptul la or
ganizare, pentru salarii și condiții 
de muncă omenești. în același timp, 
paginile gazetei compun o amplă 
frescă a luptelor muncitorești de la 
începutul acestui veac ; n-a fost ac
țiune mai importantă in acei ani să 
nu-și fi găsit ecou in coloanele ei.

„România muncitoare" a militat 
statornic pentru dezvoltarea con
științei proletariatului, pentru întă
rirea rîndurilor sale în vederea lup
tei revoluționare. Colectivul redac
ției a înțeles, ca o necesitate 
primordială, sarcina propagării 
marxismului și a ideilor so
cialismului științific. „Triumful cau
zei muncitoare nu va veni de Ia 
cițiva inși eonșiienți de datoria lor, 
cî de la conștiința muncitorilor în
șiși. A face din muncitori socialiști 
conștienți, iată sarcina zilnică și 
esențială a oricărei mișcări socia
liste" — scria gazeta în 1905. Tra- 
ducînd în fapt acest crez, 
„România muncitoare" a publi
cat extrase din operele lui Marx și 
Erigels. — „Muncă salariată și capi
tal", „Originea familiei, a proprie
tății private și a statului", „Lud
wig Feuerbach și sl’irșitul filozofiei 
clasice germane" — a explicat în
tr-o rubrică specială diferite no
țiuni și teze de bază ale socialis
mului științific, cu convingerea că 
popularizarea ideilor marxiste con
stituia prin ea însăși un imbold la 
lupta revoluționară.

O deosebită însemnătate a avut 
faptul că într-un șir de articole pu
blicate în paginile „României mun
citoare", conducători ai mișcării 
noastre socialiste au dat o ripostă 
nimicitoare concepțiilor ce prezen
tau socialismul în țara noastră drept 
o plantă exotică, au demonstrat le
gitimitatea și viabilitatea socialis
mului în România și. ca atare, ne
cesitatea dezvoltării mișcării noastre 
socialiste : „Socialismul a început 
în România din trebuința sufle
tească a unui ideal care să întru
peze năzuințele supreme ale omeni
rii : dreptate și fericire pentru toți. 
El este astăzi nu numai o trebuință 
sufletească, dar și o necesitate so
cială și economică, cu alte cuvinte 
posedă astăzi pătura aceea nume
roasă de cetățeni care prin însăși 
firea dezvoltării societății moderne 
e chemată să fie cel mai însemnat 
și mai decisiv factor de progres și 
prefacere a acesteia : muncitorimea 
industrială".

Tocmai în această perspectivă 
„România muncitoare" — cu deo
sebire seria a Il-a, apărută ince- 
pind din 1905 — a militat pentru 
organizarea profesională a pro
letariatului în sindicate, a desfășu
rat o acțiune susținută împotriva

corporațiilor, demonstrind cu vigoare 
caracterul lor antimuncitoresc, de 
instrumente prin care cercurile gu
vernante urmăreau să acrediteze 
ideea „armoniei" dintre patroni și 
muncitori, să abată proletariatul de 
la desfășurarea luptei de clasă,

în același timp, ziarul releva că, 
în noile condiții ale dezvoltării so
cietății românești, ale ascuțirii con
tradicțiilor de clasă, proletariatul nu 
se putea limita la acțiunea sindi
cală, pe primul plan situîndu-se im
perativul refacerii partidului mun
citoresc. „Existența capitalismului, 
scria ziarul, atrage după sine toa
te calamitățile, fără ca singură 
lupta sindicală să-1 poată doborî. 
Ceea ce-I poate doborî e numai 
cucerirea puterii politice, cuce

70 de ani 
de la apariția ziarului 
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rirea statului. Or, statul nu se 
poate cuceri decît prin luptă 
politică, pe teme de interes ge
neral și nu numai de interes 
de breaslă". în această ordine 
de idei se cuvine sublimată contri
buția prețioasă adusă la reorgani
zarea Partidului social-democrat în 
1910, de larga dezbatere purtată în 
coloanele publicației cu privire 'la 
locul pe care trebuia să-1 ocupe 
partidul pe scena social-politică a 
țării, programul și tactica acestuia, 
ca și la numeroasele probleme de 
ordin organizatoric, ale vieții in
terne de partid.

în cursul celor 11 ani de existență 
(1902; 1905—1914), „România munci
toare" a abordat o multitudine de 
aspecte din toate compartimentele 
vieții noastre social-politice, econo
mice și culturale, de cele mai multe 
ori punctul de vedere susținut si
tuîndu-se pe poziția cea mai înain
tată a epocii respective. Astfel, ga
zeta a demascat șubrezenia siste
mului politic al tării care lipsea 
imensa majoritate a poporului de 
cele mai elementare drepturi'cetă
țenești, a militat pentru industria
lizarea țârii, în care vedea cheia 
progresului general, singura cale ce 
putea să asigure un grad înalt de 
civilizație poporului român.

O atenție deosebită a acordat zia
rul problematicii agrare și țărănești, 
în perioada marii ridicări la luptă 
a țărănimii din primăvara lui 1907, 
„România muncitoare", făcindu-se 
purtătorul de cuvînt al muncitori
mii, al întregii opinii publice pro
gresiste, a înfierat sălbatica repri
mare a răscoalei. „Îîi numele civi
lizației, in numele muncii desconsi
derate, in numele demnității ome
nești, în numele solidarității umane, 
in numele acelor milioane suferinde 
șî batjocorite, strigăm indignați gu
vernanților noștri : destul !“. Coloa

nele sale au găzduit vibrantul apel 
adresat soldaților de Mihail Gheor
ghiu Bujor — „Către concediați și 
rezerviști" : „Arătațî pretutindeni 
pe dușmanul adevărat, și, dacă va 
fi nevoie și dacă va fi cu putință, 
dați-vă de partea răsculaților, ca să 
luptați contra acestui dușman. 
Niciodată gloanțele voastre în piep
tul țăranilor asupriți !“.

Se cuvine relevată, în acelaiși 
timp, atenția acordată de „România 
muncitoare" răspîndirii cunoștințe
lor științifice și culturale în rân
durile maselor, redactorii săi înțele- 
gind — așa cum seria N.D. Cocea 
— că „un organ socialist nu e nu
mai o tribună de luptă și <le reven
dicări economice, ci și o tribună de 
educație și cultură". O vastă activi
tate consacrată popularizării con
cepției materialist-dialectice despre 
univers, despre evoluția vieții, îm
binarea propagandei ateiste cu pre
zentarea unor noțiuni de educație 
sanitară, igienică alcătuiau elemente 
ale unei ample acțiuni de ridicare 
a nivelului spiritual al muncitori
mii, conceput ca o primă treaptă 
spre înțelegerea adevărurilor socia
lismului științific. Activitatea a- 
ceasta s-a desfășurat în paralel cu 
inițierea. îiț cadrul cercurilor 
„România muncitoare", a unor ci
cluri de conferințe pe teme cultu
rale și științifice eu participarea 
unor prestigioși intelectuali.

în paginile „României muncitoa
re" au fost publicate și'creații lite
rare, cele mai multe inspirate de 
munca, viața și aspirațiile proleta-, 
rialului. •

încă de la începuturile sale, miș
carea noastră socialistă s-a mani
festat ca un detașament activ al ma
rii familii muncitorești internațio
nale, integrîndu-se prin valoroase 
contribuții circuitului mondial al 
ideilor socialiste. Coloanele gazetei 
ilustrează strinsele legături pe care 
fruntașii socialiști români le-au în
treținut cu diferitele mișcări socia
liste europene. Pe spații largi au 
fost prezentate lucrările congrese
lor Internaționalei a Il-a, aportul 
socialiștilor români la stabilirea 
tacticii acesteia, principalele mo
mente ale revoluției ruse din. 
1905—1907, din evoluția mișcării 
muncitorești din țările balcanice, 
$in Europa occidentală, precum și 
din America și Asia. „România 
muncitoare" are meritul de a fi 
găzduit, în numărul său din 22 de
cembrie 1912, pentru prima , oară în 
presa românească, un articpl al lui 
V. I. Lenin intitulat „Despre cri-’ 
inele țarismului".

„România muncitoare" s-a impus 
pe frontul luptei politico-ideologice 
desfășurată in țara noastră Ia 
începutul veacului ea o tribună re
voluționară de înaltă ținută și com
bativitate. în bogata tradiție de 
peste un secol a presei noastre so
cialiste, „România muncitoare" în
scrie — alături de alte publicații, 
ca „Revista socială", „Contempora
nul", „Critica socială", „Munca" — 
o prezentă remarcabilă, constitu
ind un model de publicistică mili
tantă, angajată plenar în lupta 
pentru triumful cauzei clasei mun
citoare. /

Silviu ACHIM

Printr-o înțelegere in
tervenită între Ministerul 
Comerțului Interior și 
CENTROCOOP s-a sta
bilit ca întreprinderile 
economice județene ale 
cooperației de consum să 
predea, experimental, ac
tivitatea de comerț cu ri
dicata pentru grupele ali
mentare (exclusiv prepa
ratele de bucătărie și co
fetărie pentru unitățile 
de alimentație publică), 
textile-încălțăminte. me- 
talo-chimice (exclusiv mo
bila, materialele de con
strucții, petrol) unităților 

, comerțului de stat (I.C.R.). 
Ce se urmărea prin aceas
tă măsură 2 Perfecționa
rea comerțului cu ridi
cata în județe unde func
ționau, în paralel, între
prinderi ale celor două 
sisteme de desfacere — de 
stat și cooperatiste — o 
mai bună repartizare a 
fondului de marfă, înde
plinirea, în condiții supe
rioare, a sarcinilor econo
mice, îmbunătățirea apro
vizionării satelor, reduce- 

' rea volumului de stocuri 
ș.a.m.d. Intre județele 
stabilite pentru experi
mentarea acestei măsuri 
se numără și Argeșul.

E adevărat, teoretic, 
măsurile inițiate și preve
derile protocolului sînt 
demne de apreciat. Dar 
constatările controlului 
bancar arată că în activi
tatea circulației mărfuri
lor se înregistrează defi
ciențe organizatorice seri
oase, care influențează, in 
mod negativ, atît satisfa
cerea cererii de mărfuri 
a populației de la sate, cit 
și rezultatele financiare 
ale cooperației de consum.

Pe parcursul perioadei 
de experimentare, su
cursala județeană Argeș a 
Băncii Naționale a anali
zat, în citeva rînduri, a- 
ceastă situație și a cerut 
celor două părți contrac
tante să acționeze în spi
ritul prevederilor stabilite 
in înțelegerea protocola
ră. In ciuda recomandă
rilor noastre, pînă în pre
zent nu s-au întreprins 
încă măsurile care se im
puneau. Rezultatul ? Pa
ralelismul între întreprin
derile cu ridicata nu a 
dispărut. Dimpotrivă, el 
se accentuează și mai 
mult. Astfel, în 1971, 
IJCOOP a trecut la 
un adevărat comerț cu 
ridicata, atît cu produ
se alimentare, cit și 
cu produse nealimentare. 
In cadrul acestei între
prinderi funcționează. de
pozite cu același profil ca 
la I.C.R. (ale M.C.I.). A- 
ceastă activitate paralelă 
a determinat neexecuta- 
rea unor contracte între 
cooperație și I.C.R.A., pe 
de o parte, iar pe de alta, 
apariția unor stocuri 
masive de produse la cele 
două sisteme de aprovizi
onare. De pildă, in 1971 
întreprinderea județeană a 
cooperației s-a aprovizio
nat cu 78 000 pachete de 
biscuiți „Meteor" și a ră
mas în stoc, la 31 decem
brie 1971, cu 16 828 de. pa
chete — în timp ce la 
I.C.R.A, exista — la a- 
ceeași dată — un stoc de 
35 480 de pachete ; la bis
cuiți vrac s-a aprovizionat 
cu 73 567 de cutii și au ră
mas în stoc 15 745 de cu
tii (iar I.C.R.A. cu un stoc 
de 1 600 de cutii) ; la 
compot de struguri, 
unitățile cooperației s-au 
aprovizionat cu 28 055 de 
borcane și are în stoc 
25 524 de borcane (iar 
I.C.R.A. are și ea în stoc 
4 852 de borcane) ; la con
serve din cârpe de vită 
în suc propriu s-a apro
vizionat cti 20 331 de cu

tii și a rămas în stoc cu 
11 931 de cutii (iar între
prinderea comerțului cu 
ridicata cu 8 879 de 
cutii) ; la conserve de 
pește (macrou în ulei), de 
4,25 lei cutia, cooperația 
s-a aprovizionat cu 22 480 
de cutii și are în stoc 
11 589 de cutii (iar I.C.R.A. 
— 140 774 de cutii). Lista 
cu asemenea exemple ar 
putea continua. Deci, teo
retic, amîndouă sistemele 
de comerț se aprovizio
nează de Ia același depo
zit — întreprinderea co
merțului cu ridicata pen
tru produse alimentare — 
iar practic, are fiecare 
depozitul și stocul lui l

Aceeași situație s-a 
creat, din păcate, șî la 
mărfurile nealimentare, 
întreprinderea județeană

n-au asigurat respectarea 
înțelegerii încheiate cu 
unitățile cooperației. La 
data actuală, acestea nu 
dispun de compartimen
te de expediție ; Ia între
prinderile comerciale cu 
ridicata pentru produse 
alimentare și metalo-chi- 
mice facturarea mărfu
rilor nu se face cu 24 
de ore înainte, cum era 
înțelegerea ; nu sint for
mate din timp loturi și 
partizi de marfă ; nu se 
onorează, de asemenea, 
întotdeauna, notele de co
mandă la produsele cerute 
de cooperative (care exis
tă în depozite). Aceeași 
situație se întilnește la 
I.C.R.T.I. De pildă : nu li
vrează cooperației finet 
imprimat, deși avea în 
stoc, cînd i s-a cerut. 3 621

• •• și stingă 
tot nu știe 

ce face dreapta 
Ce concluzii se pot trage din experi
mentarea unui sistem de aprovizionare 
inițiat de Ministerul Comerțului Interior 

și CENTROCOOP

a cooperației a continuat 
să se aprovizioneze tot 
prin depozitele proprii, o 
parte dintre acestea ră- 
mînînd, la 31 decembrie 
1971, în stoc. Așa s-au pe
trecut lucrurile cu unele 
articole cum ar fi finet- 
uni, chiloți plușați, pan
taloni plușați, rezervoare 
metalice, pahare diferite, 
cremă de ghete, ligheane 
emailate și alte produse.

Astfel de procedee sînt 
In contradicție cu preve
derile din protocol care 
stabileau clar : înlăturarea 
paralelismului în aprovi
zionare șî stocare.

Ce daune aduce parale
lismul respectiv ? Mărfu
rile ridicate de cooperație, 
fie din depozitele I.C.R., 
fie de Ia producători, nu 
sint transportate direct Ia 
magazinele cooperativelor, 
ci trec mai întîi prin 
boxele din depozitul de 
tranzit propriu, unde mai 
întîrzie multe zile pînă 
se expediază la maga
zinele cooperativelor. A- 
ceste , manipulări supli
mentare, determinate și 
de faptul că I.C.R. nu 
și-au organizat comparti
mente de expediție, scum
pesc costul mărfurilor la 
cooperație cu peste 150 
de mii de lei lunar. în 
plus, magazinele coope
rativelor nu mai știu cind 
se respectă, și cînd nu, 
graficul de aprovizionare.

Nici conducerile I.C.R.

Complexul comercial „Cioplea" din Predeal Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)

ternă, roșiile se rumenesc 
sănătos. Am mai fost în 
aceste sere,

— Ții minte cînd mi-ai 
tăiat, cu briceagul, o ro
șie și mi-ai dat să o 
gust ?

— Țin. Iar dacă vei mai 
veni, am să-ți tai o altă 
roșie mult, mai gustoasă. 
Serele le-am mărit de 
atunci cu 6 hectare, iar 
solariile cu 10.

— Da. Au trecut ani. 
îmbătrînim — îi șoptesc, 
atîrnindu-1.

— îmbătrînim, pe dra- 
cu ! Dacă muncești și gin- 
dești, rămîi tînăr pînă la 
sfirșit

Discutăm și observ că 
aici totul curge prin cifre 
ca o apă limpede și lu
minoasă. Dacă aș fi ci
neast, aș lua cu mine cea 
mai bună echipă și aș de
monstra cu argumentul 
peliculei Spiritul gospodă
resc in acțiune. S-a con
struit o moară de furaje 
combinate și o alta de 
măcinare a fibroaselor. Se 
macină tulei și paie pen
tru hrana vitelor. Aș fil
ma și cohorta celor 30 000

de miei crescuți șî îngră- 
șați anual dimpreună cu 
alte cooperative. „Vecinii 
cei buni se ajută, iar cei 
tonți se ceartă" — ar zice 
președintele în limbajul 
său pitoresc.

— La urma urmei, to
varășe președinte, dacă 
te-ar pune cineva .să faci 
sumarul, ramurilor de ac-

pierea satului de oraș. Ei, 
află că din, sectorul in
dustrial noi ' scoatem a- 
nual 32 milioane lei, adi
că un venit egal cu acela 
scos din agricultura de 
pe 4 100 de hectare.

Si iată ce cuprinde a- 
cest sector „bănos" : a- 
telierul de prefabricate 
din beton, brigada de

așa la ardeii grași, ceea 
ce înseamnă 225 000 lei la 
hectar. La sere am avut o 
depășire a planului cu 980 
mii lei, iar la solarii cu 
peste 700 mii lei. Griul, 
baza producției — 3 200 kg 
la hectar.

— Dar ce poți să-mi 
spui despre oameni ?

—• Rezultatele amintite

„La noi nici pe tarlale nu sînt spini..?1
tivitate, ce-ar cuprinde 
el ?

— Iată : grîu, porumb, 
orz, ovăz, secară, sfeclă, 
soia, legume (pe 230 de 
hectare), pepene galben și 
pepene verde (dublu ve
nit față chiar de sfecla 
de zahăr), pomi fructi
feri de tot felul, viță de 
vie (8 hectare), sector 
zootehnic cu 1 200 tau
rine, 3 200 oi. 3 000 pă
sări. Avem apoi și un 
sector industrial. Că tot 
se vorbește despre apro-

construcții, moara de făi
nă la care vin coopera
tori sau particulari, ate
lierele de reparații, cele 
de vopsitorie, curățătorie, 
atelierul de mături (iar
na, cei de la mături cresc 
ciuperci în pivnițe anume 
amenajate etc.). Total 19 
meserii.

— A fost an bun la 
toate sectoarele — remar
că Goina. La varza tim
purie producția s-a du
blat : am realizat peste 
70 000 de lei la hectar. Tot

vorbesc îndeajuns. Toți 
pun umărul, ințelegînd că 
izvorul bunăstării fiecă
ruia se află în sporirea 
avuției obștești.

La noi nu merge cu dări 
de seamă umflate, la noi 
se măsoară totul la kilo
gram.

— Fiindcă tot sîntem la 
capitolul. conștiință, l-am 
întrebat pe președinte 
dacă nu: au „probleme spi
noase" cu unii tineri.

— La noi spini nu sînt 
nici pe tarlale, necum în

rîndul oamenilor. Tinerii 
noștri sînt toți de ispra
vă. Pe cite unul, certat cu 
munca și cu comportările 
civilizate, nu-1 lasă, nici 
paznicul să intre pe poar
tă : băiete, ai greșit a- 
dresa. Dar astea sînt lau
de teoretice — să-ți dau 
exemple. La sectorul le
gumicol, tineretul, covîr- 
șitor la număr, realizează 
un venit de zece milioane. 
Ăsta tineret 1

îmi explică :
— Noi, comuniștii din 

cooperativă, ne-am ocupat 
de tineretul nostru la 
timpul potrivit, încit pu
tem spune cu mîndrie că 
nu avem rebuturi în ma
terie de tineret.

...Mașina pornește șî 
numai semnul mîinii ce
luia ce m-a găzduit parcă 
mă întreabă de voi reveili 
la Sintana în curind. Ne
greșit. Am să revin pe a- 
ceste locuri semnificative 
pentru satul nostru de 
astăzi, printre acești oa
meni al căror drum vor
bește grăitor despre con
diția și perspectivele ță
rănimii în socialism.

Gheorghe Goina și aî 
lui sînt eroi în sensul e- 
xact și tulburător al cu- 
vintului.
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m, nu onorează comenzi
le pentru maiouri simple 
bărbați deși avea in stoc 
5 500 buc-. ; I.C.R.A. conti
nuă să practice metoda de 
a livra mărfuri necoman
date, cu termen de garan
ție depășit (varză cu o- 
rez, salată de sfeclă ro
șie, dovlecei cu orez etc.).

Credem că nu esm ne
voie să mai recurgem și 
la alte cifre și fapte pen
tru a demonstra că o ast
fel de „colaborare" nu 
poate asigura aprovizio
narea în bune condiții a 
magazinelor sătești cu 
mărfurile cerute de popu
lație.

în mod firesc, „clau
zele" înțelegerii inițiale ar 
fi trebuit să fie rediscu
tate între cei doi parte
neri. Dar în loc să se în- 
tîinească în acest scop, 
conducerile cooperației- și 
întreprinderilor comerțu
lui cu ridicăta'au început 
un îndrăcit duel al hîrti- 
ilor. într-una din scrisori, 
IJCOOP Pitești, după 
ce arată lipsurile din ac
tivitatea I.C.R.A. cu pri
vire la facturarea, pregă
tirea partizilor. și onora
rea comenzilor,' cohtinuă : 
„Cei doi șefi de depozite 
vinează conteinerele de la 
gară, în loc să introducă 
ordine în aprovizionarea 
depozitelor". întreprin
derea comerțului cu ri
dicata, la rîndul ei, re
clamă în scris neprezen- 
tarea mijloacelor de

transport (ale cooperației) 
pentru preluarea mărfuri
lor la ziua planificată, 
întreprinderea județeană 
a cooperației răspunde : 
„Nu sintem de acord cu 
cele sesizate de dv. In a- 
dresa de mai sus, dv. vă 
eschivați de la respecta
rea unui contract pe care 
l-ați semnat. Este nece
sar să se înlăture parale
lismul în activitatea de
pozitelor. Considerăm că 
și de data aceasta v-am 
comunicat destule detalii 
pentru a vă edifica asu
pra respectării contr-iele
lor. De asemenea, consi
derăm că este timpul să 
desființăm această cores
pondență sterilă". Aseme
nea scrisori se vehiculau 
la 19 aprilie 1971, dar si
tuația se prezintă la fel 
și in prezent.

Ne aflăm la început de 
an. în dorința de a se pu
tea trage concluzii cit mai 
juste, în legătură cu ex
perimentarea aprovizionă
rii unităților cu amănun
tul ale cooperației de con
sum de către întreprinde
rile comerțului cu ridi
cata, sucursala județeană 
Argeș a Băncii Naționale, 
a analizat — la 18 ianua
rie — modul cum se res
pectă înțelegerea surve
nită anul trecut între 
M.C.I. și CENTROCOOP. 
Analiza a scos în eviden
ță, în primul rînd, că sis
temul de experimentare 
nu este așezat, cum se 
preconizase, pe baze orga
nizatorice bune și de a- 
ceea nu se pot trage con
cluzii corespunzătoare. 
Conducerea. IJCOOP-ului 
arată că paralelismul îna- 
provizionarea cu ridicata 
are ca bază sursele supli
mentare de mărfuri ne
cesare unităților cu amă
nuntul (dar cum am vă
zut. o bună parte din a- 
ceste-a au rămas în stoc 
la 31 decembrie 1971). De 
asemenea, afirmă că sis
temul de lucru este greoi, 
avînd în vedere că fondul 
de marfă este la M.C.I., 
iar transportul și aprovi
zionarea se află la 
cooperație, propunînd ca 
și aceste sectoare să 
treacă la M.C.I. Con
ducerile întreprinderilor 
comerțului cu ridicata 
invocă, la --rîndul lor, 
existența a tot felul 
de greutăți . în orga
nizarea compartimentelor 
de expediere a mărfurilor 
(dar de la începerea ex
perimentării n-au căutat 
nici o altă soluție pentru 
rezolvarea acestei proble
me).

Explicații, justificări, 
răspunderi pasate. Nu ne 
propunem să le mai re
producem aici. Practic, 
considerăm necesar ca 
direcțiile competente din 
M.C.I. și CENTROCOOP 
să determine organismele 
comerciale din subordine 
să acționeze în spiritul 
măsurilor stabilite pentru 
.experimentarea sistemu
lui de aprovizionare pre
conizat, pentru ca mărfu
rile să ajungă la unitățile 
cu amănuntul pe drumul 
cel mai scurt, populația 
sătească să găsească în 
magazine o abundență de 
produse pe măsura nevoi
lor și cerințelor sale, pe 
măsura eforturilor pe care 
le face în această direcție 
economia noastră națio
nală.

Gh. A. 
BUSUIOCEANU 
director adjunct 
al Sucursalei județene

. Argeș a Băncii 
Naționale 
a Republicii Socialiste 
România

Asigurarea bunurilor
din gospodăriile

cetățenilor
Creșterea de la un an la altul a 

potențialului economic al patriei și, 
pe această bază, a veniturilor 
populației, amplifică, implicit, și po
sibilitățile de cumpărare a unor bu
nuri necesare în gospodărie, inclu
siv a celor cu folosință îndelungată. 
De aici decurge, firesc, interesul ce
tățenilor pentru ca bunurile agoni
site prin muncă să fie protejate, în
cheind, prin ADAS, în număr tot 
mai mare, asigurări facultative com
plexe ale gospodăriilor — o măsură 
de prevedere care oferă numeroase 
garanții și avantaje.

în forma de asigurare facultativă 
complexă a gospodăriilor cetățenilor 
se asigură, în general, aproape toa
te bunurile care se află într-o gos
podărie de la oraș sau de la sat, 
bunuri aparținind atit asiguratului 
și membrilor familiei acestuia, cît 
și altor persoane, dacă bunurile se 
află în folosința sau păstrarea asi
guratului sau a membrilor familiei 
sale. Printre aceste bunuri se nu
mără : mobilă, îmbrăcăminte, lenje
rie, încălțăminte, obiecte de bucătă
rie, mașini de cusut, aparate electri
ce de uz casnic, frigidere, veselă, 
unelte pentru uz gospodăresc, in
strumente muzicale, aparate de ra
dio. televizoare, magnetofoane, o- 
biecte de sport și altele. Sint cu
prinse în asigurare, de asemenea, 
produsele agricole, viticole, pomi
cole, produsele animale și alimen
tele, uneltele agricole, mijloacele de 
transport, harnașamentele, combus
tibilul, materialele de construcții 
pentru uz gospodăresc, furajele și 
altele.

După cum se vede, primul mare 
avantaj al acestei forme de asigu
rare constă în faptul că, printr-un 
singur contract, se asigură o gamă 
largă de bunuri, pentru care Admt- . 
nistrația Asigurărilor de Stat acordă 
despăgubiri la valoarea reală a pa
gubelor. în acest sens, ADAS își 
asumă o. serie de riscuri și despăgu
bește orice daună provocată fără

voința asiguratului, adică în cazuri 
de incendiu, trăsnet, explozie, furtu
nă, ploaie torențială, grindină, inun
dație, uragan, cutremur, prăbușiri 
sau alunecări de teren, furt prin 
spargere, precum și pentru pagube 
produse de greutatea zăpezii sau a 
gheței, pentru stricăciuni accidentale 
produse la instalațiile de apă, canal, 
încălzire centrală sau gaze etc.

Un alt avantaj al asigurării facul
tative complexe a gospodăriei se re
feră la faptul că în aceasta este in
clusă și asigurarea de accidente a 
persoanei care a încheiat contractul, 
precum și a soției (soțului), acesteia, 
pentru cazul de invaliditate perma
nentă sau deces, produse la domi
ciliul și fără voința asiguratului, 
din cauze de incendiu, trăsnet, ex
plozie, arsură, lovire, cădere, as
fixiere etc. Tot în această formă 
complexă de asigurare este cuprin
să și aceea pentru cazurile de des
păgubiri civile datorate de asigurat 
(și de membrii familiei sale), în ca
litate de locatar, fată de proprietar, 
pentru unele pagube pricinuite la 
imobil, cit și pentru sumele datora
te terțelor persoane pentru 
dentarea 
bunurilor 
ralului.

Pentru
complexă a gospodăriilor cetățenilor 
se plătește o primă de asigurare 
care se stabilește în funcție de va
loarea bunurilor asigurate și de du
rata asigurării. Spre exemplu, pen
tru o sumă asigurată de 30 000 
lei se plătește o primă anuală 
numai 60 de lei (adică 2 lei pe 
la 1 000 de lei sumă asigurată).

încheierea unei asemenea asigu
rări se face prin responsabilii cu 
munca ADAS din întreprinderi și 
instituții, prin agenții și inspectorii 
de asigurare, sau direct la unită
țile ADAS. Contractul de asigura
re se eliberează pe loc, o dată eu 
depunerea primei.

acci- 
acestora sau avarierea 
lor, la domiciliul asigu-

asigurarea facultativă

de 
de 
an

A

*

*

I
*

I

I



SCINTEIA—marți 15 februarie 1972 PAGINA 3

pagina economica

Zeci ?i sute de alte unități productive con
tinuă să răspundă cu h'otărire și entuziasm 
chemării la întrecerea socialiști pentru depă
șirea planului pe 1972 — al doilea an al 
actualului cincinal.

dintre or- 
de trans- 

întreprinde- 
se

de 
cu 
de 
în 
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FRUNTAȘII
SI NT NEMULȚUMIȚI

4135 kg porumb și 2859 kg grîu, in medie la hectar,
sînt producții bune, dar nu pentru Bărăgan

CONTRASTE
Ping-pong-ul 

vagoanelor

Cu un an în urmă, la consfătuirea 
eu cadrele din agricultura județului 
Ialomița, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta in cuvîntarea sa că în Bărăgan 
se va putea spune că avem o pro
ducție bună de grîu numai cînd 
aceasta va trece de 4 000 kg la hec
tar in medie pe județ, iar la porum-r 
bul neirigat 5 000—5 500 kg. „Din 
punct de vedere pedoclimatic — sub
linia secretarul general al partidu
lui .— județul dumneavoastră are cele 
mai bune condiții și aș dori ca la 
sfîrșitul cincinalului să putem con
stata cu satisfacție că, într-adevăr, 
Ialomița se află pe primul Ioc în a- 
gricultură".

Zilele acestea a avut loc conferința 
uniunii județene a cooperativelor 
agricole. Ce au raportat cu acest pri
lej cooperatorii ialomițeni ? Recolta 
medie la hectar pe județ a fost de
4 135 kg Ia porumb, 2 859 kg la grîu și 
33 000 kg la sfeclă. Ca urmare, valoa
rea producției globale a crescut la 1,6 
miliarde, cu 182 milioane mai mult 
decît în 1968, revenind 550 000 lei la 
suta de hectare teren agricol. Fără 
îndoială, sînt realizări remarcabile 
pentru care ar trebui să fie foarte 
mulțumiți,’ dar, așa cum arătau 
cei care au luat cuvîntul în ca
drul conferinței, „am greși pro
fund dacă am proceda așa". Exem
plele aduse au demonstrat clar 
că în agricultura județului există 
mari rezerve de sporire a producției 
care așteaptă să fie valorificate. Da, 
ialomițenii sînt nemulțumiți de recol
te de 3 000 kg grîu sau 4 000 kg po
rumb la hectar, iar președinții și spe
cialiștii din multe cooperative agri
cole chiar se simt „insultați" dacă li 
se vorbește de niveluri mai mici de
5 000 kg porumb la hectar. Și au 
perfectă dreptate pentru că la Dor . 
Mărunt cooperatorii au realizat un 
adevărat triptic al recoltelor record. 
Pe o suprafață de 880 ha cultivată cu 
porumb recolta a fost de 8 500 kg la 
hectar 1 8 500 kg la neirigat. în ace-

,, leași. condiții copperutiya, a realizat
4 102 kg grîu la hectar, și .52 000 kg 
sfeclă de zahăr la ■ hectar. Se spune 
că -la Dor Mărunt - este pămînt bun, 
apa freatică mai la suprafață, se re
partizează mai multe îngrășăminte 
chimice. Este adevărat. Dar producții 
de 2 000 kg la hectar cum au realizat 
unele cooperative agricole nu pot fi 
motivate prin faptul că n-au existat 
condiții pedoclimatice ca Ia Dor Mă
runt. Cum se explică, de pildă, că 
la Dorobanțu se obțin numai 2 200 
kg grîu la ha, în timp ce cooperativa 
vecină Ulmu — 3 300 kg, sau ferma 
Copuzu a cooperativei agricole Cră-

’ kg porumb la ha, iar 
din aceeași unitate, 
jumătate.
au luat cuvîntul — 

specialiști, cooperatori,

spunem oameni avem in vedere pe 
cooperatorii care b-ebuie să efectueze 
la timp lucrările, „c specialiștii care 
au datoria să stabilească tehnologiile 
și să asigure aplicarea lor in practică. 
Or, cînd 35 de cooperative agricole 
obțin producții cu mult sub media 
județului, cînd 12 unități sînt nevoite 
să apeleze la credite de stat pentru 
a putea efectua plățile ce se cuvin 
cooperatorilor înseamnă că acolo 
există defecțiuni în organizarea pro
ducției și a muncii. „E timpul ca uni
tățile rămase in urmă șă facă mai mult 
pentru consolidarea lor economică. 
A apela mereu la punga statului 
care să umple golurile de producție 
lăsate de nepriceperea sau lipsa de 
inițiativă a unor consilii de condu- 

' cere nu e o soluție. Fiecare coope
rator trebuie să înțeleagă că poartă 
o parte din răspundere pentru orice

cite 400 kg grîu și 300—500 kg po
rumb la hectar. Ținînd seama că 
aceste neajunsuri diminuează simți
tor producțiile s-a făcut recomanda
rea ca uniunea județeană a coopera
tivelor agricole să se ocupe în mai 
mare măsură de educarea cooperato
rilor în spiritul dragostei de muncă 
și grijii față de avutul obștesc.

In direcția sporirii producțiilor în 
sectorul vegetal și în zootehnie, pa
ralel cu dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale și generalizarea tehnologii
lor avansate, se poate acționa cel mai 
mult prin pîrghia organizării temei
nice a producției și a muncii, prin 
aplicarea corectă a acordului global. 
Ing. Vasile Berbecel, președintele 
cooperativei agricole din Smirna, 
arăta că datorită aplicării acordului 
global unitatea a obținut, în medie 
Ia hectar, 5 150 kg porumb și 42 000

însemnări de la conferința Uniunii județene 

Ialomița a cooperativelor agricole

oamenii cu

sâni — 4 200 
ferma Sudiți, 
mai puțin de

Cei care 
președinți, 
primul secretar al comitetului jude
țean de partid — au lăsat de o parte 
cuvîntările pregătite de acasă și au 
spus liber 
Ce rezerve 
există și

ce aveau pe suflet, 
de sporire a producției 

____  ce s-a spus în con
ferință că trebuie făcut pentru a fi 
puse în valoare ? în primul rînd, pă- 
mîntul să fie lucrat mai bine. Și 
depinde numai de oameni. Și

nerealizări din cooperativă" — spunea 
președintele de la Iazu, Udor Po- 
temehin. Și nu cu rugăminți se va 
pune ordine în situația economico- 
financiară a unităților. Leacul, să zi
cem așa, a fost găsit. Ca formă de 
retribuire a muncii — acordul global 
cu plată in bani și retribuirea, supli
mentară pentru cantitățile obținute 
peste plan. De ce atunci diferențe de 
recoltă atît de mari de la o unitate 
la alta ? Iată ce spun 
experiență :

Se face multă risipă — arăta Ion 
Spătărelu, președintele cooperativei 
agricole din comuna Gh. Doja, uni
tate care obține an de an producții 
tot mai mari. „Am fost în coo
perativele agricole vecine — Sf. 
Gheorghe,' Muntenii Buzău, Sârățeni 
— să ajut la evaluarea producției de 
porumb. La cooperativa agricolă din 
comuna Șf. Gheorghe porumbul era 
de aproape 5 000 kg la hectar, dar la 
recoltare, din cauza neglijențelor și 
a risipei, a scăzut la 3 000 kg la hec
tar. Dacă ar fi folosit combinele, 
cooperatorii ar ti dus cu siguranță în 
plus în hambar cel puțin cite 1500 
kg porumb la hectar. „Cazul relatat 
de președintele de la Gh. Doja nu-i 
izolat. în conferință s-a arătat că la 
cooperativa agricolă din comuna Vlad 
Țepeș recoltarea sfeclei s-a prelungit 
pină în luna decembrie, pierzîndu-se 
cite 10 000 kg la ha, iar la Miloșești, 
după recoltare și executarea arăturii 
de toamnă, cooperatorii mai strîn- 
geau cite 2—3 căruțe de rădăcini la 
fiecare- hectar pe care le duceau aca
să pentru vite. Că au strîns ultima 
rădăcină, nu-i rău. Dar trebuiau să 
facă acest lucru la recoltare. La Dor 
Mărunt, unitate fruntașă pe județ, a 
rămas în cimp porumb pentru siloz 
din cultura a doua pe care-1 mîncau 
căprioarele. La conferință s-a apre
ciat că dacă s-ar fi evitat pierderile 

recoltare se puteau realiza în plus

spus că in fața lor țăranii cooperatori 
își ridică cu respect pălăria : Vasile 
Berbecel de la Smirna, omul calcule
lor tehnice și economice, Pompiliu 
Coman, de la Movila, care a 
găsit o nouă formă de organizare a 
muncii pe terenurile irigate, și nu
meroși alții. Dar sint și dintre aceia 
care nu contribuie pe măsura pregă
tirii și ă puterii lor de muncă la spo
rirea producției, la creșterea eficien
ței economice a diferitelor ramuri de 
producție. „Mă bucur de rezultatele 
bune raportate aici, in conferință, de 
cele mai multe cooperative agricole 
din județ, spunea tov. Anghel Mircea 
Dan, președintele cooperativei agri
cole din Grindu. Dar sînt mihnit că 
noi nu ne putem prezenta cu ase
menea realizări. Este adevărat, că în 
1970 și 1971 am avut inundații. Insă 
ne lipsește sprijinul specialiștilor. Nu 
vreau să spun că ce e bun în coo
perativă se datorește președintelui și 
ce e rău — inginerului. Dar la noi 
specialiștii n-au întocmit nici acum 
planurile de producție pe brigăzi și 
nici n-au calculat tarife diferențiate 
pentru a putea aplica acordul global". 
Este adevărat că acum specialistului 
din cooperativa agricolă îi revin sar
cini mult mai complexe. El trebuie 
să fie și agronom, și economist, și 
propagandist, intr-un cuvînt un ade
vărat activist în domeniul agricul
turii. El trebuie să fie cel care să 
creeze cadrul necesar pentru aplica
rea acordului global, nu cum s-a pro
cedat în unele cooperative din județ 
unde, în loc să li se arate clar oa
menilor ce li se cuvine la tona de 
produse sau la mia de lei. li s-au 
prezentat tot felul de calcule compli
cate care mai mult i-au încurcat de- 
cît i-au lămurit. Evident, calculele 
sînt necesare, dar unele detalii pentru 
stabilirea tarifelor îi interesează nu
mai pe specialiști. Cooperatorul vrea 
să știe clar și precis ce va primi dacă 
lucrează în acord global și care va 
fi nivelul retribuției suplimentare. 
Aceste probleme trebuie lămurite

kg sfeclă de zahăr. Ce a arătat expe
riența anului trecut ? Că în formațiile 
de lucru prea mari, cărora li se re
partizează culturi, responsabilitatea 
pentru calitatea lucrărilor scade. Cele 
mai bune rezultate au obținut gru
pele formate din mai puțini coope
ratori. în acest an, numai la culturile 
la care mecanizarea este mai avansa
tă au fost organizate grupe mai mari. 
Pe baza experienței acumulate intr-o 
serie de cooperative din județ s-a 
făcut recomandarea ca în toate uni-t» 
tățile să se organizeze formațiuni de 
muncă în raport cu specificul cultu
rilor, în . care oamenii să se asocieze 
numai potrivit dorinței lor. Asigura
rea unei_ evidențe precise a contribu- .«nmiro
ției fiecărui membru al formației la neîntîrziat peste tot pentru că timpul
producțiile obținute. repartizarea care a mai rămas pînă cînd se va ieși
imediata a cantităților ce se cuvin ca ’- ’----- -- ---f--*—- -- ..»•
plată a < muncii în acord global sau' 
retribuirea suplimentară ar constitui 
un puternic stimulent pentru cei care 
sînt hotărîți să realizeze producții 
mari. în acest fel nu va mai fi ne
voie de zeci de paznici — fiecare va 
avea grijă de tarlaua unde a lucrat — 
iar recoltarea se va face repede și 
fără pierderi.

în toate cooperativele agricole din 
județ s-a generalizat aplicarea acor
dului global — formă îmbrățișată cu 
mult interes de țărănimea coopera
tistă. Se cere însă specialiștilor ca, 
pe lingă obligațiile de a introduce 
tehnologiile avansate, să stabilească 
sarcini de producție și tarife diferen
țiate pentru fiecare formație de lu
cru și fiecare cultură sau specie de 
animale. Sînt specialiști care .au do
vedit că știu să stăp.înească bine nu 
numai problemele tehnice, ci și pe 
cele economice : calculează corect 
acordul global, urmăresc realizarea 
indicilor de productivitate pe oameni, 
caută formele cele mai adecvate de 
organizare a muncii. Sînt acei spe
cialiști despre care în conferință s-a

la lucru in cîmp se scurtează pe zi 
ce trece.

Conferința Uniunii județene Ialo
mița a cooperativelor agricole a pus 
pe prim plan problemele sporirii 
producției în toate sectoarele pentru 
că aceasta constituie principala sar
cină a cooperatorilor. S-a insistat 
mult asupra necesității de a se în
cheia grabnic toate pregătirile pentru 
campania agricolă de primăvară, de 
a se continua amplele lucrări de de
secare, care să contribuie la valori
ficarea deplină a terenurilor cu exces 
de umiditate. Măsurile foarte chib
zuite adoptate de conferință, care 
vor fi aplicate atît de uniunea jude
țeană, cît și de direcția generală . 
agricolă, vizează un scop bine defi
nit : realizarea în cel mai scurt timp 
a sarcinilor de sporire a producției 
agricole trasate de conducerea parti
dului și care pentru ialomițeni au 
devenit un obiectiv de cea mai mare 
însemnătate.

pentru o capacitate de 
1 600 tone. Cînd intră 
un vagon la rampă, la 
Fabrica de produse re
fractare din Alba Iulia, 
C.F.R.-ul poate sâ-1 
considere trecut pe... 
linie moartă multă 
vreme. Pentru că, in 
1971, 600 de vagoane 
au fost imobilizate de 
fabrică zile și nOpți, 
preț de 780 000 lei 
locații. Asemenea 
clienți C.F.R.-ul mai 
are în județul Alba : 
Uzina de produse so
dice din Ocna Mureș, 

' C.P.L. Blaj, C.E.I.L.
Sebeș și alții.

Se pare că dezordi
nea în privința trans
porturilor în aceste în
treprinderi a ajuns... 
la proporții vagonabi- 
le. Dar C.F.R. nu are 
sarcini de transport în 
privința dezordinii. 
Astfel că această de
ficiență trebuie scoasă 
afară din unitățile res
pective cu alte mij
loace.

Relațiile 
ganizațiile 
porturi și 
rile industriale 
stabilesc pe bază de 
programe, judicios în
tocmite, astfel îneît să 
asigure o eficiență e- 
conomică ridicată. Sint 
insă unități industriale 
care consideră ca pe o 
simplă formalitate pla
nurile de transport 
înaintate C.F.R.-ului. 
în consecință, în mod 
arbitrar, anulează co
menzi de vagoane, pen
tru ca apoi să solicite 
suplimentar altele. Așa 
procedează, de ani de 
zile, Fabrica de pro
duse refractare din 
Alba Iulia. în 1971, a- 
ceastă întreprindere a 
anulat din planul 
transport vagoane 
o capacitate totală 
16 000 tone.
timp ce cu o 
nuia aceste 
cu cealaltă 
suplimentar

Multe din aceste întreprinderi aparțin industriei 
constructoare de mașini, grupul de UZine P©n- 
tru aparataj și mașini electrice „Elec- 
troputere" din Craiova an§ajează să 
depășească prevederile de plan pe anul 1972 după 
cum urmează : la producția globală cu 29 milioane lei ; 
producția marfă fabricată cu 48 milioane lei ; produc
ții marfă vindută și încasată cu 40 milioane lei ; la 
aparataj electric de înaltă tensiune cu 28 milioane lei ; 
la beneficii cu 10 milioane lei ; se vor economisi în 
acest an 220 tone metal, față de normele de consum ; 
de asemenea, în scopul creșterii potențialului de ex
port al uzinelor și satisfacerii mai depline a solicitări
lor interne se vor executa peste plan 10- proiecte de 
produse noi ; in compartimentul de autoutilare se vor 
realiza utilaje peste plan în valoare de 300 000 lei ; se 
va urmări valorificarea unor inovații, al căror efect 
economic, la reducerea cheltuielilor de pfoducție, va fi 
de peste 12 milioane lei. Angajamente însuflețitoare, 
de mare eficacitate economică, și-a luat și colectivul 
Uzinei de mașini grele din București, 
între altele, acest harnic colectiv se angajează 
să depășească prevederile planului, in acest an, astfel : 
producția marfă cu 9 000 000 lei, producția marfă vîn- 
dută și încasată cu 8 000 000 lei, să realizeze suplimen
tar 1 600 tone lingou laminor și 500 tone lingou forjă 
vandabil, să livreze la export produse peste plan în 
valoare de 1 000 000 lei valută ; prin utilizarea inten
sivă.și extensivă a capacităților de producție în secțiile 
de bază se va asigura o creștere a indicelui de folosire 
a mașinilor cu 20 la sută față de anul 1971. Colecti
vul uzinei își propune să realizeze peste plan, 
prin autoutilare, mașini și instalații în valoare de 5 
milioane lei. să reducă rebuturile și pierderile prin 
deșeuri, realizind pe această bază o producție supli
mentară de 500 tone metal.

Un răspuns viguros la chemarea la întrecere socia
listă îl dau și unitățile din industria petrolului. 
Schela de extracție Brăila se ansajează 
printre altele 
ția globală cu , , ,____ . ____ __
1.3 la sută, la țiței extras cu 10 000 tone< și la 
gaze utilizabile cu 7 500 mii mc ; prin măsurile ce se vor 
lua se va reuși, în acest an, să se asigure reducerea 
pierderilor de țiței și gaze în procesele de manipulare, 
tratare și transport cu 20 la sută și, respectiv, 15 la 
sută ; de asemenea, se urmărește creșterea gradului 
de folosire a capacităților de producție și de utilizare 
a fondului de timp la 98 la sută, planul de producti
vitate a muncii trebuind să se realizeze in procent de
101.3 la sută ; reducerea cu 6,7 lei a cheltuielilor pe
1000 lei producție-marfă, obținîndu-se astfel beneficii 
peste plan în valoare de 2 200 mii lei. Se vor economisi 
150 tone metal. Schela de extracție din 
TîrgOViȘte 18 următoarele angajamente :
depășirea planului la producția globală. și marfă 
cu 0,6 la .sută,-la. țiței extras cu 2 500 tone, la gaze ... 
utilizabile cil 1,5 milioane mc ,și la gazolină cu 120 
tone ; creșterea productivității muncii pe salariat cu 
0,6 la sută ; reducerea consumurilor specifice la piese 
pentru pompe de fund cu 3 la sută, cu o eficiență eco
nomică de 80 000 lei ; economii peste plan la prețul 
de cost de 1,2 milioane lei.

colectivul fabricii de cărămizi „Zorile 
noi" din Piatra Neamț își pr°pune să asi
gure depășirea planului producției marfă cu 1,3 mi
lioane lei, concretizată în realizarea suplimen- 

. tară a 1600 mii bucăți blocuri din beton în echivalent 
cărămizi, a 800 mii bucăți cărămizi ceramice și a 300 
mii bucăți țigle ; realizarea peste plan a unor obiec
tive de autoutilare în valoare de 300 mii lei, depășirea 
sarcinii de creștere a productivității muncii cu 0.5 la 
sută. O altă întreprindere din domeniul materialelor 
<ie construcții, Fabrica de ciment din Turda, 
se angajează să depășească planul la valoarea produc
ției marfă cu 2,5 milioane Iei, dînd peste plan 
5 000 tone de ciment, 2 000 tone var industrial, 2 000 
tone ipsos de modelat, 10 000 tone calcar pentru indus
tria chimică și siderurgică ; să realizeze un consum 
specific la energia electrică cu 0,5 kWh/tona sub cel 
planificat, ceea ce va duce la reducerea volumului de 
cheltuieli planificate cu 500 mii lei ; să obțină be
neficii peste plan în valoare de 1 000 000 lei.

să depășească planul Ia produc-
1,2 la sută, la producția marfă cu

Ing. Miron NEGRILA 
director general al uzinei 
„Independenta" din Sibiu

asta

(Urmare din pag. I) tențioasele mașim-unelte

spus des- 
deosebite 
aplicarea

Ar fi, desigur, multe/ de 
pre schimbările calitative 
pe care le-a declanșat

mai largi în sensul de a fi nu 
mai un organism chemat să ducă 1® 
îndeplinire sarcinile venite de la mi
nistere și centrale, ci și un orga
nism care să decidă el însuși, în pri
mul rînd, asupra căilor de dezvol
tare și modernizare a capacităților 
de producție și a uzinei, în general.

• Intrucit are sarcini importante 
în ce privește asigurarea și perfec
ționarea pregătirii cadrelor, stabili
tatea salariaților, comitetul oameni
lor muncii ar trebui să dispună și 
de mijloacele de a crea condițiile 
necesare realizării acestor sarcini ; 
bunăoară, el ar trebui să decidă 
asupra locuințelor care urmează 
să fie construite din beneficiile peste 
plan, asupra locului și momentului 
cind acestea se execută ș.a., firește, 
potrivit reglementărilor în vigoare in 
acest domeniu.

Raporturi mai bine 
precizate între comitetele 

și consiliile oamenilor 
muncii

principiului conducerii colective în 
întreprinderi. Dacă mă refer numai 
la unul din rezultatele bune obți
nute de către comitetul oamenilor 
muncii din fabrica noastră, pot spu
ne, fără teama de a exagera, că 
munca și gîndirea colectivă au mă
rit substanțial forța și autoritatea 
deciziilor. Ne putem mîndri cu mo
dul în care a fost dirijată ope
rativ și eficace o importantă acți
une — și anume, cea menită să ducă 
la atingerea și depășirea parametri
lor tehnico-economici proiectați. Am 
înregistrat acest succes în anul 1971, 
după ce doi ani de zile nu am găsit 
căile, metodele și resursele cele mai 
adecvate în acet scop. Renunțînd la 
stilul de conducere în doi sau trei 
oameni, ne-am axat întreaga activi-

Ion HERȚEG 
Lucian CIUBOTARU

integrală a iniția- 
pe eforturile crea
și, în special, ale

tate pe folosirea 
tivei colectivului, 
toare ale tuturor 
celor numiți și aleși pentru a face 
parte din comitetul oamenilor muncii. 
Stringînd într-un plan de acțiuni unic 
sute de propuneri Ce vizau îmbună
tățiri la toate fazele de fabricație, 
am stabilit și responsabilitatea prac
tică a aplicării lor pe operații, schim
buri și secții, în sarcina unor mem
bri ai comitetului de oameni ai mun
cii. Metoda folosită s-a impus în 
continuare ca eficientă. Comitetul

larizare a unor rezultate, deosebite 
obținute de către diferite organe de 
conducere colectivă, să se evidențieze 
schimbările calitative intervenite in
tr-un loc sau altul în mecanismul 
complex și dificil al luării deciziei, 
astfel ca un stil de muncă științific 
să poată fi însușit și extins cit mai 
repede cu putință.

Dumitru UNGUREANU 
directorul Fabricii de zahâr 
din Buzău

* cu coman
dă program. Tocmai această lipsă de 
operativitate în luarea unor măsuri 
hotărîte lasă să se întrevadă că 
crucile nu merg așa cum am dori 
totdeauna noi, muncitorii.

De ce să nu recunoaștem 
sursa reală a tutor asemenea aspecte 
negative constă, uneori, în propria 
noastră superficialitate în muncă. 
Mă gîndesc, bunăoară, la faptul că 
materialele ce trebuie discutate în 
ședințe se trimit cu foarte puțin timp 
înainte membrilor comitetului.

Cum acționează 
forța de control 
a colectivului ?

Dar, 
mină 
vagoane, 
solicita...

altele.

In pauză... folosim
civilizația comercială

* Mare lucru și tehnica 
, nouă sau atitudinea ci- 
. vilizată în comerț. Un

cetățean, din impreju- 
rimile Bucureștiului, ne

* descrie o mostră. Vine
* omul nostru intr-o
* bună zi în Capitală, ni-
> țeluș cam obosit — în
> autobuze, care concu-
. rează și ele pentru

premiul politeții și al 
bunelor servicii — a

* stat cam în picioare ;
1 colindă orașul după
* treburi, iar pe seară
i vrea să facă niște cum-
, pârâturi. Se orientează
, bine și se duce la
. unul din cele mai mari

magazine ale 
reștiului, adică

* toria". Cică aici
1 acele minunății
i scări, tocmai, bune pen-
l tru oamenii mai obosiți 
i — în loc ca tu să urci 
, și scara să stea, tu stai 
, și scara te urcă. Dar, 

decepție. La toate scă
rile rulante, de la toate

1 etajele figurau inscrip-
1 ții : „în pauză. Folosiți
f lifturile". Bune și astea,
i ce să-i faci ■— și-a zis
, omul nostru — și 'a a- 

pucat-o spre lifturile

Bucu-
„Vic- 

sint 
de

din dreapta intrării. r'
Numai că, ambele lif- /
turi purtau o inscrip- ?
ție cu săgeată de o- J
rientare : „Folosiți lif- j
turile mari !“. >

„Bune și lifturile s,
mari, și-a zis omul C

' nostru, hai să le folo- C
sim“. Ușor de zis, mai r
greu de făcut, pentru r
că unul din 
mari avea atîrnată 
git, în loc de cravată, 
inscripția : „Defect".
Iar următorul stătea 
gol și părăsit la par
ter. Din toată „bateria" 
de mijloace tehnice 
puse la dispoziția cum
părătorilor, cel mai 
bine funcționa... sca
ra, cea de tip vechi : 
ea stă și tu urci.

Propunem ca urmare 
conducerii marelui, 
centralului și modemu
lui magazin universal 
din Capitală modifi
carea inscripției res
pective prin alta : „In 
pauză folosim civiliza
ția comercială". Ca să 
înțeleagă cetățenii de 
ce-s așa bine primiți 
in timpul orelor de 
lucru.

lifturile 
la

Șantierul cu fakiri

CUM SE EXERCITA
CONDUCEREA COLECTIVA?

oamenilor muncii a dobindit o auto
ritate reală ca organ colectiv, fie
care din membrii lui și comitetul in 
întregul său acționind unitar în con
ducerea activității uzinei.

îndatoririle fixate prin lege, a că
ror respectare în litera și sensul lor 
este indiscutabilă, stabilesc un cadru 
propice activității comitetului oame
nilor muncii. însă, în interiorul aces
tei arii de atribuții stabilite prin re
glementările în vigoare se găsesc 
diferite zone susceptibile de îmbu
nătățiri. De pildă — și în acest sens 
există de pe acum o experiență ge
neratoare de concluzii — ar trebui 
fixate mai clar raporturile dintre cele 
două organe de conducere colectivă, 
al centralei și întreprinderii. Hotărî- 
rile importante luate la nivel de în
treprindere ar trebui ratificate ope
rativ de consiliul centralei, devenind 
obligatorii pentru amîndouă. Iată o 
cale care 
controlul 
ce. ce se 
unităților 
re. de asemenea, că ar fi 
găsească forme adecvate

ar elimina paralelismul sau 
neavizat, formal și inefica- 
mai face asupra 
productive. Sînt

activității 
de păre- 

util să se 
de popu-

Practica 
jumătăților de măsură 

trebuie înlăturată
Ca vechi muncitor, ridic adesea o 

serie de probleme în ședințele comi
tetului oamenilor muncii de la uzina 
de pompe. Sînt probleme de produc
ție care ne frămîntă, zi de zi, pe 
noi toți, cum ar fi, de pildă, turna
rea la timp a pieselor pentru mon
tarea urgentă a unor pompe, apro
vizionarea cu scule sau materiale, 
pentru a se asigura realizarea rit
mică a sarcinilor de plan. Desigur, 
în colectiv, în comitetul oamenilor 
muncii, mai lesne putem să aflăm 
căile cele mai bune în scopul lichi
dării acestor neajunsuri. Nu însă în
totdeauna vorbele noastre se trans
formă în fapte. Deși, de multe ori, 
s-a discutat despre lipsa asistenței 
tehnice în schimburile II și III, pînă 
acum nu s-a depășit faza discuțiilor, 
pentru a nu mai vorbi și despre tă
răgănarea angajării unor mecanici de 
întreținere de înaltă calificare la pre-

se ajunge să se facă o analiză limi
tată, de suprafață, a problemelor, lu
cru care influențează negativ asupra 
deciziilor ce se iau, prin faptul că 
unii membri se limitează doar la o 
prezență fizică Ia ședințe. In alte ca
zuri, de Ia adoptarea unei măsuri 
pînă la aplicarea ei în practică trece 
o lungă perioadă, depășindu-se cu 
mult termenul fixat. Or, pentru a fi 
eficientă, pentru a răspunde cerințe
lor fixate de partid, activitatea or
ganului de conducere colectivă nu se 
poate limita Ia jumătăți de măsură. 
Iată de ce cred că ar fi bine ca, în 
spiritul reglementărilor actuale, .să se 
găsească posibilitatea ca, periodic, nu 
numai cu prilejul adunărilor genera
le, oamenii muncii să exercite un 
control asupra modului în care hotă- 
rîrile comitetelor oamenilor muncii 
sînt traduse în viață, în care gene
rează 
loare

efecte economice de mare va- 
pentru producție.

Marin T. IONIȚĂ 
strungar la Uzina de pompe 
din București

Prezența secretarului organizației 
de partid din întreprindere in comi
tetul oamenilor muncii — așa cum 
prevede legea — trebuie să fie deo
sebit de activă. în ce mă privește, 
am urmărit ca la ședințele comitetu
lui să stimulez cit mai mult angaja- . 
rea politică a tuturor membrilor în 
luarea deciziilor, să veghez, împreu
nă cu întregul comitet, la exprima
rea sinceră a oricărui punct de ve
dere, la aplicarea deplină în prac- 

' tică a principiului muncii colective.
Deosebit de importantă am socotit că 
este antrenarea efectivă a reprezen
tanților oamenilor muncii în dezbate
rile din ședințe, domeniu în care s-au 
obținut bune rezultate. In ce constă, 
de fapt, contribuția reprezentanților 
oamenilor muncii ? în cîntărirea ju
dicioasă a posibilităților de aplicare 
a unei măsuri sau alteia, în prezen
tarea realistă a greutăților pe care, 
din păcate, unii din specialiștii ser
viciilor uzinei le află mai tîrziu, în 
evidențierea și stabilirea căilor pen
tru fructificarea resurselor interne. 
Recent, s-a aprobat propunerea ca Ia 
rezolvarea unor probleme de condu
cere să fie antrenați toți membrii 
comitetului, fără excepție. Mai pre
sus de toate, în ședințele comitetului 
oamenilor muncii noi milităm pentru 
respectarea legii, a cadrului ei 
prinzător, 
ei adînci. 
de făcut, 
lărgirea 
tuturor 
prezentarea periodică de către aceș
tia, în secții și ateliere, de informări 
cu privire la activitatea lor, cu pri
vire la problemele „la zi“ și de per
spectivă ale uzinei, Ia necesitatea ca 
fiecare om cu răspundere din între
prindere să dea socoteală în fața co
mitetului de activitatea desfășurată în
tr-un anumit interval de timp. Așa 
s-ar putea întări substanțial spiritul 
de răspundere in rezolvarea compe
tentă și promptă a tuturor sarcinilor, 
ar putea crește forța de control a co
lectivului asupra activității comite
tului oamenilor muncii, a fiecăruia 
din membru șăi

Eugen SANDU 
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea de sîrmă 
și produse din sîrmâ din Buzău

cu- 
a sensurilor și implicațiilor 
Avem desigur încă multe 
Mă gindesc. de pildă, la 
atribuțiilor de control ale 
membrilor comitetului, la

La o primă vedere, 
macaragiii de pe șan
tiere lucrează cot la 
cot cu constructorii. 
Asta, cîțeodată, numai 
la o primă și superfi
cială vedere. Căci mai 
sînt și cazuri cînd...

Pe șantierul platfor
mei chimice de la Să
vinești, în recenta . a- 
dunare generală a oa
menilor muncii de 
aici, s-a ridicat pro
blema colaborării din
tre constructori, pe de 
o parte, și mecanicii 
și macaragiii utilajelor 
grele de pe șantier, pe 
de alta. Aparținînd de 
Trustul de montaj 
București, unitate spe
cializată în deservirea 
șantierelor cu utilajele 
grele, mecanicii și ma
caragiii din Săvinești 
se bucură din plin de 
conducerea pe bază 
de... hîrtii și telefoane. 
Avînd acest regim, 
programul de lucru al 
macaragiilor 
mește după i

se întoc
mește după placul fie
căruia, neexistînd o 
corelare cu programul 
de lucru al construc
torilor. Urmarea : nu 
de puține ori utilaje
le grele nu pot fi fo
losite atunci cînd este 
nevoie. Mai mult, res-

pectivii mecanici și 
macaragii lucrează tot 
fără fișe tehnologice 
atunci cind... lucrează. 
Nimeni din conducerea 
Trustului de montaj 
București nu’ a apărut 
pe șantierul din Săvi
nești să rezolve pro
blemele ivite. Aceasta, 
în timp ce unii anga
jați ai trustului bucu- 
reștean lipsesc cu ore
le și, uneori, chiar cu 
zilele de la lucru, pa- 
ralizînd activitatea u- 
nor întregi formații 
de constructori, iar al
ții, vâzind că sînt de 
neînlocuit în procesul 
de producție, condițio
nează prezenta lor pe 
șantier de anumite fa
voruri materiale din 
partea constructorilor.

Tovarăși construc
tori din Săvinești, de 
ce nu apelați la con
cursul fakirilor ? Ați 
ridica cu ajutorul 
lor, să zicem, niș
te prefabricate de be
ton și le-ați lăsa sus
pendate in aer pină la 
sosirea macaragiilor. 
De unde să găsiți fa
kiri ? Și asta-i simplu, 
precis că trustul de 
montaj va trimite pe 
cineva...

un cui
se pierde omleta

Pentru

Gospodinele din Ti
mișoara și din alte lo
calități ale județului 
Timiș pot fi mulțumite 
de calitatea ouălelor 
produse in cadrul com
plexului avicol inter- 
cooperatist de la Gio- 
roc. Din acește ouă — 
se spune — iese omletă 
pe cinste. Deci, toate 
motivele de bucurie 
pentru că în două- hale 
s-au introdus baterii 
care permit să se creas
că mai multe zeci de 
mii de găini. Pă
cat că a treia hală, 
care trebuia 6ă fie 
gata încă din luna sep
tembrie anul trecut, nu 
poate fi pusă în func
țiune nici măcar acum. 
Și nu datorită cine știe 
căror cauze obiecti
ve, ci pur și sim
plu pentru că construc
torii au părăsit șantie
rul cînd mai erau de 
făcut lucrări mărunte 
în valoare doar de cî- 
teva zeci de mii de lei.

Este vorba, între alte
le, de executarea ra
cordurilor la instalații
le electrice și de în
călzire și de unele 
mici retușuri — în ge
neral lucrări de finisaj 
interior. Explicația ? 
întreprinderea de in
stalații București — 
subantreprenor de spe
cialitate — „s-a re
tras" din zona Bana
tului. Nimeni altcineva 
nu este dispus să preia 
lucrări considerate 
niște „rămășițe". Este 
adevărat că volumul 
lucrărilor e mic, în 
schimb pagubele cau
zate de neglijență și 
de nerespectarea ter
menelor de execuție 
pot deveni deosebit de 
mari: Pînă una-alta, 
în loc ca bateriile să 
clocească găini, stau 
ele la clocit sub cerul 
liber. Cum s-ar spu
ne, pentru un cui se 
pierde... omleta.
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FINALITATEA PRACTICĂ A CURSULUI POSTUNIVERSITAR

Porți cît mai larg
deschise gîndirii

tehnice noi
Ridicarea competenței profesional» 

relevă o importantă trăsătură carac
teristică a societății noastre și anu
me caracterul ei educațional. Este 
evident că modul de folosire a re
surselor umane condiționează din 
plin dinamica transformărilor revo
luționare pe care le trăim. „în sta
diul actual de dezvoltare — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
mersul nostru' înainte depinde în 
mod hotărîtor și nemijlocit de cali
tatea și competența oamenilor, de 
capacitatea lor de a stăpîni mijloa
cele de producție mereu mai per
fecționate, de priceperea de a admi
nistra bogățiile țării, avuția națio
nală, de receptivitatea lor la ceea ce 
este nou și înaintat, de puterea lor 
de a ține pasul cu progresul mon
dial".

Tendința de perfecționare a pregă
tirii profesionale apare mai frecvent 
și mai amplu la nivelurile cele mai 
înalte de specializare, deoarece aici 
progresele științei și tehnicii au cele 
mai adinei implicații. Fiind angajați 
în confruntarea economică interna
țională, avem nevoie să cunoaștem 
tot ce e nou, să știm ce s-a desco
perit sau s-a creat in domeniul fie
cărei profesiuni, să stăpînim noile 
mijloace de producție. Și toate aces
tea trebuie cunoscute bine și cuprin
zător, pentru a putea noi inșine des
coperi sau crea, căci fără o atare ac
tivitate vom rămîne în urma altora.

Aceste realități le-ani trăit și le 
trăim fiecare dintre noi. Fiecare a 
trebuit să adauge mult peste ce i-a 
dat școala, nu numai în domeniul 
strict al specialității, ci și în domenii 
altădată foarte depărtate sau chiar 
necunoscute. De pildă, în clasicul 
domeniu al mecanicii nu se mai 
poate lucra numai pe baza cunoș
tințelor disciplinelor tradiționale ; 
astăzi, inginerul mecanic trebuie să 
știe multe despre structura mate
rialelor, are nevoie de cunoștințe 
avansate de chimie, de- automatică. 
Oare în care domeniu se mai poate 
experimenta fără cunoștințe ample 
de electronică ? Care domeniu se 
mai poate dispensa de matematica 
modernă ?

însușirea cunoștințelor noi și im
portante in mod organizat, deci eco
nomic. simplu și eficace, constituie 
obiectul cursurilor postuniversitare. 
Această activitate, care se. des- 
fășoară în toate școlile superioare 
ale țării, reprezintă principala oale 
prin care se realizează politica par
tidului și statului nostru de continuă 
perfecționare a cadrelor cu pregătire 
superioară. Prin natura lor, cursurile 
postuniversitare în domeniile tehni
cii au o tematică foarte variată, de
oarece ele trebuie.să răspundă, .ce.-., 
rințelor atit de'*'diverse *șl: de dina-’ 
mice ale industriei. în' fiecare spe
cialitate s-a creat și se creează mult 
și tot mai repede, deci se acumu
lează tot mai multe lucruri noi de 
învățat, atit de multe incit nu pot 
fi cuprinse într-un singur curs post
universitar. Această situație reclama 
formularea unor opțiuni in materie 
de tematică, ca și eșalonarea opțiu
nilor în timp ; altfel spus, pentru o 
anumită perioadă, specializarea prin 
cursuri postuniversitare într-un do
meniu necesită stabilirea unui , an
samblu de cursuri ce ar urma să fie 
frecventate într-o succesiune care 
ține seama de importanța proble
melor și de necesitățile locului de 
muncă.

Mulți din inginerii care lucrează 
în producție se află la început de 
drum în privința, activității postuni
versitare organizate, împrejurare ce 
ingăduie stabilirea unor teme care 
trebuie abordate cu mare urgentă in 
cadrul învățămîntului postuniversi
tar. Printre temele prioritare figu
rează în primul rînd tehnica elec
tronică de calcul. Nu există vreo ac
tivitate inginerească în care aceas
tă tehnică nouă să nu fi pătruns : în 
dirijarea proceselor de producție, in 
proiectare și cercetare, in organi
zare, folosirea mașinilor electronice 
de calcul aduce mari foloase. La noi 
în țară, introducerea acestei tehnici se 
află în plină desfășurare. Iau ființă 
tot mai multe centre de calcul, se rea
lizează un, sistem național de infor
matică, marile uzine sînt dotate cu

mașini electronice de calcul folosite 
nu numai in gestiune, ci și in condu
cerea producției. Invățămîntul supe
rior este, și el cuprins în această vastă 
acțiune. Politehnica din București, 
de pildă, are un puternic centru de 
calcul, singurul din țară care dis
pune de configurații special conce
pute pentru învățarea moduljii de fo
losire a mașinilor electronice de 
calcul sau pentru instruirea spe
cialiștilor în construcția acestor ma
șini. In prezent, toți studenții insti
tutului învață să deprindă noua teh
nică. Pentru noile generații de ingi
neri, calculatorul electronic va fi 
deci un instrument familiar și in
dispensabil. Dacă nu își vor însuși, 
grabnic această tehnică, actualii in
gineri se vor afla în dificila situație 
de a îndruma pe cei care, în anumite 
privințe, vor ști mai multe decît ei. 
Astfel, este dovedit cu prisosință 
că pentru orice specialist din indus
trie cunoașterea modului de folosire 
a calculatoarelor electronice con
stituie o necesitate cu severă sca
dență. ' A

O altă temă cu caracter prioritar. 
este studierea noilor metode de pro
iectare. în ultimul timp, și în special 
după apariția mașinilor electronice de 
calcul, s-au dezvoltat în proiectare 
metode de o mare finețe și eficacita
te. Proiectarea tradițională, care are 
la bază transferul asupra noului pro
dus al experienței acumulate pînă în 
momentul respectiv din exploatarea 
unor produse similare, se bucură as
tăzi de un interes mai mic. Imbinind 
proiectarea cu cercetarea, folosind 
modele care se sprijină pe ipoteze 
mai puține și mai aproape de reali
tatea fizică, noile metode de proiec
tare antrenează mari avantaje econo
mice, deoarece, pe de o parte dau po
sibilitatea luării unor decizii mai po
trivite, iar pe de altă parte — chiar 
dacă nu elimină necesitatea încercă
rii prototipului — reduc mult volu
mul verificărilor experimentale.

în prezent, cind cercetarea științi
fică ia o amploare tot mai mare, mulți 
specialiști cu pregătire superioară sînt 
antrenați în activități de perfecționa
re, de investigație, de creație, activi
tăți care se sprijină în mare măsură 
pe experiment. însușirea tehnicii ex
perimentale, a prelucrării și interpre
tării datelor experienței pentru a pu
tea desfășura muncă de investigație 
nu numai în centre cu profil de cer
cetare științifică, ci și în laboratoare
le uzinale, constituie o necesitate ur
gentă pentru mulți specialiști, o temă 
prioritară pentru invățămintul post
universitar.

Iată numai cîteva din aspectele 
specifice ridicate de invățămintul de 
care ne ocupăm-- -Dat- fiind că- acesta 
este organizat la. cererea beneficia
rilor, existența Unor urgențe tema
tice valabile pentru mai mulți bene
ficiari impune o coordonare centra
lizată a solicitărilor.

în activitatea didactică postuniver-

dență.

SOCIAL-POLITICE
organizate la Librăria 
Sadoveanu" și Acade- 

cu prilejul inaugurării

sltară succesul nu este ușor de obți
nut. Nu este ușor în primul rînd din 
cauza auditoriului foarte exigent. A- 
ceste cursuri sînt urmate de specia
liști oare, pe lingă temeinice cunoș
tințe de bază, au și o amplă experien
ță practică. A trezi interesul unui a- 
tare auditoriu înseamnă a înfățișa lu
cruri și fapte noi, interesante, folosi
toare. Activitatea respectivă pretinde 
de asemenea metode noi, suple, nuan
țate, în care monologul să constituie 
excepție. Dar latura cea mai sensibilă 
o reprezintă activitatea practică. Fo
losirea unei baze materiale învechi
te, ou posibilități modeste, pentru a 
perfecționa cunoștințele unor ingi
neri obișnuiți din activitatea zilnică 
să manevreze utilaje iși tehnici mult 
mai perfecționate este lipsită de 
sens. Din acest motiv, unele activi
tăți ce reclamă instalații care prin 
natura lor nu se pot realiza în învă- 
țămînt trebuie să se desfășoare chiar 
în industrie sau în marile unități de 
cercetare. Pentru celelalte activități 
practice sîntem încredințați că — 
în cadrul relațiilor de dublă subor
donare — ministerele economice în
seși vor aduce școlii zestre nouă și 
bogată, servindu-și astfel propriile 
nevoi.

Instituțiile de învățămînt superior 
acordă mare interes activității post
universitare. Este interesul firesc pen
tru nou, precum și interesul care iz
vorăște din convingerea că această ac
tivitate are și pentru școală o impor
tanță la fel de mare. Organizarea a 
zeci de cursuri, urmate de mii de per
soane, așa cum este cazul la Politeh
nica din București, determină în școa
lă o amplă activitate,, desfășurată pe 
cele mai înaintate fronturi ale specia
lităților. Acumulările realizate prin 
această muncă vor stimula cercetarea 
științifică, fiind totodată transferate 
în bună parte învățămîntului univer
sitar, care va cunoaște astfel un rapid 
proces de modernizare.

încheind aceste reflecții prilejuite 
de începerea unei noi serii de cursuri 
postuniversitare țin să arăt că cei 
care lucrează în învățămînt nu sooo- 
tesc organizarea acestora justificată 
pe considerente de competență, ci ca 
o formă a diviziunii muncii. Este cît 
se poate de clar că orice inginer, cu 
.experiență de muncă, de producție,. 
avînd la îndemină .baza materială ne
cesară poate să-și îmbogățească cu
noștințele prin studiu făcut de unul® 
singur. Mai simplu și mai economic 
este, însă, ca cineva să analizeze pro
blemele, să prelucreze materialul po
trivit nevoilor și să-l înfățișeze sis
tematic. De fapt acesta și este rolul 
învățămintului postuniversitar.

Prof, emerit dr. docent ing.
George BĂRĂNESCU 
membru corespondent 
□I Academiei, 
rectorul Institutului politehnic 
București

DECADA CĂRȚII SOCIAL-POLITICE"
La Librăria „Mihail Sadovea- 

nu“ din Capitală a avut loc, luni 
la amiază, deschiderea „Decadei 
cărții social-politice".

La festivitate au luat parte 
directori de edituri, oameni de 
știință, artă și cultură, un nu
meros public.

Cu acest prilej au luat cuvîn- 
tul Valter Roman, directorul E- 
diturii Politice, și Eugenia Măn- 
diță, vicepreședinte al Comite
tului jle cultură și educație so
cialistă al municipiului Bucu
rești, care au subliniat larga e- 
ditare și difuzare a literaturii 
social-politice în țara noastră, 
relevînd că în anul trecut au a- 
părut 3 475 de titluri, într-un ti
raj de peste 59 milioane exem
plare.

O imagine cuprinzătoare a a- 
cestei bogate activități desfășu
rate pe tărîmul literaturii social- 
politice o oferă cele două ex-

poziții 
„Mihail 
miei, 
„decadei".

Printre exponate se remarcă, 
în mod deosebit, volumul V al 
lucrării- „România pe drumul 
desăvirșirii construcției socia
liste multilateral dezvoltate" de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ti
părit într-un tiraj de masă, vo
lumul consacrat lucrărilor Ple
narei C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie 1971.

Pe agenda „decadei" sint în
scrise mai multe manifestări, 
care vor avea loc în zilele ur
mătoare : organizarea de vitri
ne și standuri speciale, acțiuni 
de difuzare a cărții in întreprin
deri, instituții, școli și facultăți, 
întîlniri între editori și cititori 
pe teme privind rolul literaturii 

. social-politice etc.
(Agerpres)

PREMIERA FILMULUI
ROMANESC „PUTEREA

SI ADEVĂRUL"n

La Sala Palatului a avut loc, luni. 
seara, premiera noului film românesc 
„Puterea și -adevărul", producție a 
Studioului cinematografic „Bucu
rești", în regia lui Manole Marcus, 
după un scenariu de Titus Popovici.

Realizat de pe pozițiile unei arte 
profund angajate social, filmul este 
o interesantă dezbatere de idei poli
tice, subliniind necesitatea apărării 
și adîncirii democrației socialiste — 
în orice moment, în toate împreju
rările — a respectării adevărurilor 
revoluției socialiste.

Imaginea filmului este semnată de 
Nicu Stan, scenografia de arh. Nico- 
lae Drăgan, iar partitura muzicală 
de compozitorul Tiberiu Olah.

în rolurile principale apar actorii 
Mircea Albulescu, Ion Besoiu, Amza 
Pellea, Octavian Cotescu, Lazăr Vra
bie, Nucu Păunescu, Irina Gărdescu, 
Nineta Guști, Dana Comnea, Ernest 

• Maftei.
La premieră au luat parte Dumi

tru Ghișe și Ion Brad, vicepreședinți 
ai Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai conducerii 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vieții cul- 
tural-artistice din Capitală, ziariști, 
un numeros public.

Erau, de asemenea, prezenți, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acreditați 
la București, atașați culturali și de 
presă și- alți membri ai corpului di
plomatic.

înainte de spectacol, regizorul Ser
giu Nicolaescu a prezentat publicului 
pe principalii realizatori ai filmului.

Noua producție a Studioului cine
matografic „București" s-a bucurat 
de un deosebit succes.

în aceeași zi, filmul „Puterea și 
adevărul" a fost prezentat la Cine
matograful „Excelsior" pentru mun
citorii Uzinei mecanice de material 
rulant, „Grivița Roșie" și ai altor în
treprinderi bucureștene.

(Agerpres)

bliotecile municipale și oră
șenești' — in spiritul De
cretului Nr. 301/1971 — oare 
nu știm din Ce motive iși 
declină astăzi calitatea de for 
metodologic al bibliotecilor 
sindicale, deși au cu acestea, 
prin structura lor, numeroa
se puncte comune. E ade
vărat că sint și excepții, ti
na, Biblioteca municipală 
din Cluj, care din proprie 
inițiativă a continuat să a- 
corde sprijin biblioteci
lor sindicale din oraș, 
în acest sens, trebuie 
consemnate concluziile u- 
nui recent sondaj e- 
fectuat de metodiștii acestei 
biblioteci, potrivit căruia 
fondul de cărți aflat în cus
todia bibliotecilor sindicale 
este depășit în proporție de 
40—50 la sută. Același son
daj a mai relevat faptul că 
din asemenea instituții lip
sesc cărțile social-politice, 
literatura istorică, tehnico- 
științiîică etc. Volumele noi 
intrate anual nu depășesc 
în cel mai bun caz 5 la sută, 
în acest caz, se înțelege că, 
în ciuda tuturor eforturilor 
bibliotecarilor, forța de a- 
tracție a acestor lăcașuri de 
cultură este minimă asupra 
iubitorilor de carte.

„Ntf există nici un crite
riu in dotarea acestor bi
blioteci — ne-a confirmat, 
și Rafila Munteanu, custo
dele bibliotecii Trustului de 
Construcții-Cluj. De obicei. 
Oficiile de aprovizionare și 
servicii pentru biblioteci ne 
livrează, la sfinșitul fiecă
rui an, tot ceea ce nu au 
putut plasa în cursul anului 
prin unitățile comerciale 
din rețeaua centrelor de 
librării. Mulți cititori nu 
găsesc la noi cartea dorită. 
Și încep să ne ocolească".

La Oradea stăm de vorbă 
cu Iuliana Bunda, șeful Ser
viciului Colectară bibliote
cilor— Centrul de libră
rii : „De obicei, între nbi'și 
aceste instituții se încheie 
contracte de livrare, cu an
gajamente ferm stipulate în 
urma consultării planurilor 
editoriale. Dar, tocmai acest 
lucru scapă celor interesați : 
în 1971, numai 6 din 96 bi
blioteci sindicale din Ora
dea au încheiat astfel de 
contracte. Alte 10 au achi
ziționat cărți fără contracte. 
Și asta în ultima lună a a- 
nului. Se înțelege că, în 
aceste cazuri, biliotecarii nu 
pot' cumpăra din depozitele 
noastre decît ceea ce 
găsesc în rafturi ! Cu alte 
cuvinte, 80 din bibliotecile 
noastre sindicale nu și-au 
împrospătat fondul de cărți 
în 1971 cu o singură carte, 

'.deși editurile noastre tipă
resc anual mii de titluri, in 
sute de mii de exemplare !“

Acest mod de aprovizio
nare, de îndrumare și orga
nizare nu este deloc încu
rajator. Se invocă nevoia 
unei instruiri a bibliotecari
lor din aceste instituții/ Dar 
chiar la Oradea aflăm că, 
sub auspiciile Consiliului 
Municipal al Sindicatelor, 
în 1971 s-a făcut această 
instruire. Cu ce folos ?

Situațiile expuse mai sus 
sînt bine cunoscute atit de 
consiliile sindicale locale, pit 
și de comitetele județene 
pentru cultură și educație 
socialistă. în acest caz, ne 
întrebăm, de ce factorii de 
răspundere din cadrul a- 
cestor foruri nu se întru
nesc pentru a decide asupra 
statutului bibliotecilor sin
dicale, verigi de prim ordin 
în munca de propagandă a 
cărții în rîndul salaria
ților ?

respectiv, ne-a prezentat 
drept argument insuficienta 
înnoire a bibliotecii. Dar un 
motiv se referă la însăși 
activitatea clubului : ac
țiunile de popularizare a 
cărții printre salariații Trus
tului de Construcții-Oradeă, 
de îndrumare a lecturii sînt 
doar un deziderat pe agenda 
acestuia. Dacă clubul nu 
reușește să înscrie in acti
vitatea sa întîlniri între ci
titori și scriitori, deși ar fi 
binevenite, poate recurge 
la alte forme arhicunoscute 
în munca de propagandă cu 
cartea. Dar, nici pe această 
temă, mai nimic. S-ar

prinderi să joace un rol 
mai important, mai activ, 
în propagarea cărții tehni
ce, in sporirea interesului 
muncitorilor., și tehnicieni
lor din respectivele între
prinderi pentru cunoașterea 
noutăților tehnice, a bogă
ției de informații cuprinse 
în paginile cărților. Nu 
puține sînt acele biblioteci 
de întreprinderi în care se 
găsește un mare număr de 
volume, conținînd deosebit 
de utile probleme de spe
cialitate tehnică, în oare 
s-au investit însemnate fon
duri materiale, dar care 
sînt insuficient valorificate.

Mai e nevoie să definim 
oare conceptul de biblio
tecă publică ? Dacă el se 
reflectă în statutul a mii 
de biblioteci din cele mai 
diverse sectoare (învăță-' 
mint, institute de cerce
tări, centre de documenta
re, biblioteci municipale și 
comunale), nu același lu
cru se poate spune des
pre numeroasele aseme
nea instituții din rețeaua 
sindicală. Dar să nu anti
cipăm : în mai toate lo
calitățile țării există bi
blioteci sindicale, cu un 
fond de cărți apreciabil, 
unele recent fondate, alte
le cu vechi tradiții; An de 
an sporește numărul citi
torilor acestora : este cazul 
bibliotecilor caselor de 
cultură ale sindicatelor din 
Iași, Tg. Mureș, Pitești, ale 
cluburilor muncitorești de 
pe lingă uzinele „Indepen- 
dența“-Sibiu, „Industria 
Sîrmei“-Cimpia Turzii etc. 
La Galați și Bacău, aseme
nea instituții au înregistrat 
în 1971 un indice de circu
lație a cărții de 2,3, supe
rior mediei pe țară (1,5). 
care le situează în rîndul 
marilor 
ce din 
piui Cluj numără 107 a- 
semenea ~
96. Două cifre care atestă 
o realitate : în cadrul ser
viciilor sociale girate de 
sindicate, salariații unită
ților socialiste doresc să 
aibă biblioteca lor, adesea 
un simplu nucleu al aces
teia, în care să găsească 
cărțile și lecturile de care 
au nevoie în munca lor, 
pentru educația lor. Am 
putea cita zeci de aseme
nea , „nuclee" de cultura, a 
căror existență se identi
fică cu aspirațiile de in
struire ale salariaților.. La 
Cluj, bibliotecile cluburi
lor METALUL, ARMO
NIA, CLUJEANA, TRICO
TAJE, SOMEȘUL, TRUS-' 
TUL DE CONSTRUCȚII 
și altele sînt frecventate de 
mii de cititori. în funcție 
de serviciile pe care le o- 
feră abonaților, aceste in
stituții au fost de mult ca
talogate în două mari ca
tegorii : biblioteci funcțio
nale (al căror procent nu 
trece de 30 la sută) și sim
ple depozite de cărți, fără 
a mai vorbi de cele aban
donate de ani de zile. 
Dacă un. procent însemnat 
,din cea de a doua catego
rie (30 la sută) înregistrea
ză uneori 20—30 cititori pe 
lună, restul (70 la sută) 
strălucesc prin inactivitate. 
Peste fondul de cărți acu
mulat de-a lungul anilor 
s-a așternut praful nepă
sării.

Există totuși suficiente 
elemente care pledează 
pentru activizarea aces
tor din urmă „depozite 
de ‘cărți" și ridicarea lor la 

' ’ pu-
însemnătatea și a- 

' ' i fost 
.nu o dată subliniate : ase
menea focare de cultură 
au menirea de a oferi a- 
bonaților lecturi profitabi
le (cărți de documentare 
profesională, de specializa
re într-un anumit dome
niu, de informare social- 
politică, lecturi de agre
ment etc.), rolul lor fiind 
în general acela al unor 
biblioteci de împrumut. 
Nevoia de informare a sa
lariaților, lărgirea orizontu
lui lor spiritual au deter
minat mutații firești în sta
tutul acestor instituții : din 
biblioteci de informare, ele 
au devenit — sau ar trebui 
să devină — adevărate in
stituții de cultură. în sensul 
ca. biblioteoile din între-

biblioteci publi
cară. Munici-

unități, Oradea

Bibliotecile
din rețeaua

J»

sindicală:

Dl CULTURA?

George CUIBUȘ

nivelul de bibliotecă 
blică.
portul lor «ocial au

bibliotecile 
au caracterul 
biblioteci de

sindi-
u- 

im-

școlare

Ana

PROGRAMUL I

Mic : Pisica sălbaticăcinema

*

•(

Sahia) : Mincinosul

„C. I. Nottara" (sala

Diversificarea
concursurilor

în «copul Îmbunătățirii acti; 
vității politico-ideologice, _ ?’vității politico-ideologice și 
cultural-educative in rîndul ele
vilor, Ministerul Educației și 

' învățămîntului, în colaborare cu 
societățile științifice ale cadre
lor didactice și cu C.C. al U.T.C., 
a stabilit lărgirea gamei con
cursurilor școlare. Astfel, pe 
lingă concursurile existențe — 
de matematică, fizică,, chimie, li
teratură română — se prevede 
organizarea unor întreceri și la 
alte obiecte : economie politică, 
istoria și geografia patriei, filo
zofie și socialism științific. Va 
fi inițiat, de asemenea, un 
concurs pe probleme de biologie, 
a cărui fază republicană va avea 
loc, în vacanța de vară, la Ti
mișoara.

începînd din acest an, con
cursul de literatură română va 
purta numele marelui nostru 
poet Mihai Eminescu.

Pentru a se asigura o partici
pare cît mai mare la aceste în
treceri s-a hotărît ca prima 
etapă să se desfășoare în fie
care școală și să cuprindă pe toți 
elevii care doresc să concureze, 
în perioada etapei republicane 
a unor concursuri vor fi pro
gramate și sesiuni de comuni
cări ale elevilor.

Ministerul Educației și învăță
mintului și C.C. al U.Ț.C. vor 
acorda premii și mențiuni ele
vilor care se vor distinge atit în 
cadrul concursurilor, cit și al se
siunilor de comunicări.

(Agerpres)

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață o Telex.

9,05 Teleșcoaiă a Orînduirea scla
vagistă pe teritoriul patriei 
noastre. Prezintă prof. univ. 
dr. docent Dumitru Berclu. 
(Istoria României) o Căi in
terne de imbogâțire a vocabu
larului : _ 
Prezintă 
Hristea. 
Curs de 
a IlI-a. 
Căminul 
de luni 
Film serial : 
și un cîine* 

12,05 Telejurnal.

Familia de cuvinte, 
conf. dr. Theodor 

(Limba română), 
limba rusă — lecția

(reluarea emisiunii 
14 II).

„Patru tanchiștl 
(II) — reluare.

—~iî'ob Curs de limba fran
ceză. Lecția a Il-a (reluare). 
Deschiderea emisiunii de 
după amiază.
Cum vorbim ? emisiune de 
prof. dr. Sorin Stati o Anto
logia limbajului liric con
temporan o Cîteva cuvinte 
uzuale și definiția lor corec
tă (in vizită la Liceul „Mihai 
Viteazul" din Capitală) a Mo
ment lexical 
fortuit ?“ v. 
de acad. Al.

__ ,,Ce înseamnă 
a Poșta emisiunii 

Graur.

Muzică populară 
Toma.
De la Alfa la Omega. Enci
clopedie pentru elevi « „Sis
teme de tipărit" a Cetatea 
Sucevei ■ Secretele baschetu
lui o Un nou animal domes
tic : căprioara • Bijuterii In 
lemn — sculptură și machete. 
Film documentar : ■ „Neagoe 
Basarab" — evocare de Dan 
Zamfirescu.
Interpreții șl rolurile lor. Ba
lerina Valentina Masslni, un 
nume prestigios al artei co
regrafice românești. 
Publicitate.
1001. de seri — emisiune pen
tru cel mici. Aventurile lui 
Pehaiik (III).

19.30 Telejurnal.
20,10 Istoria teatrului. „Burghezul 

gentilom" de Moliâre. Fllm- 
spectacol. Regia : J. Meyer. 
Cu : J. Meyer și Lotus Seig
neur. Prezintă : prof. dr. do
cent Ion Zamfirescu.

21,50 Prim-plan. Gheorghe Dinde- 
re — președintele Uniunii ju
dețene a cooperativelor agri
cole de producție-Dolj.
Teleglob. Toronto — reportaj 
filmat de Catlnca Ralea 
Virgil. Co.iocaru.
„24 de ore".

PROGRAMUL II
Telecinemateca 
șl tineret. Povestea pantofio- 
rului de aur — producție a 
studiourilor poloneze. Pre
zintă : Mircea Sintimbreanu.

21.30 Agenda.

21,40 „Simfonia neterminată'* 
Franz Schubert. Pagini 
lebre din opera marelui com
pozitor austriac interpretate 
de Yehudi Menuhin, Dan Ior- 
dăchescu, Aida Săvescu, Dan 
Grlgore, Dan Mușeteșcu, Or
chestra simfonică a P.adic- 
televiziunii franceze 
de Roberto Benzi și 
tra simfonică din 
dirijată. de Andrâ 
Emisiune de Radu Gheciu.

22,2Q Telex tehnico-științific. Re
dactor : Ștefana Bratu.

22,30 Emisiune de divertisment.

Radio- 
dirijată 
Orches- 
Londra 
Previn.

pentru copii

• Puterea ș! adevărul (ambele 
serii) : PATRIA (spectacol de 
gală) — 19. EXCELSIOR — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte : PATRIA
TA
20,30,
15,45; 10; /.u,oo, cooinoij — a,io; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Poveste de dragoste : CAPITOL 
— 9: 11,30; 13,45: 16: 18,30; 21.
a Osceola : FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30: 21.
a Locotenentul Bullitt : SALA PA
LATULUI — 17 (seria de bilete —

10, GRIVI- 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30: 

18; 20,15, CENTRAL — 9,15;

Cum se explică totuși e- 
xistența vegetativă a unui 
mare număr de „depozite 
de cărți" de acest gen ? 
„Viabilitatea acestor insti
tuții, a fost de părere Va- 
sile Turdeanu, directorul 
Bibliotecii municipale, — 
Cluj, depinde de grija Cu 
care sînt privite de foruri
le interesate. Or; de ani de 
zile, bibliotecile sindicale 
sînt socotite niște cenușe- 
rese și taxate ca atare. 
Membrii unor comitete 
sindicale socotesc că este 
suficient să aloce din bu
getul sindical o sumă oa
recare, să cumpere anual 
ceva cărți și să le depozi
teze într-un subsol. Astfel, 
sume importante sînt in
vestite în teancuri de cărți 
ce se depreciază. E o si
tuație nefirească în con
dițiile sarcinilor politico- 
educative actuale ale so
cietății noastre !“

Evaluarea acestei atitu
dini nu e deloc complica
tă : cu fiecare an, o mare 
parte din aceste biblioteci 
își pierd cititorii, chiar și pe 
cei mai constanți. Biblio
teca clubului „Constructo
rul"-Oradea, cu un fond 
de cărți de peste 12 000 vo
lume, a numărat în 1971 
numai 389 de cititori ! (cu 
8195 cărți citite !) față de 
media anilor precedenți — 
1 200 de cititori (cu 17 000— 
18 000 cărți citite). B. Salz- 
berger, directorul clubului

putea crede că este vorba 
de un caz extrem. Dar nu, 
biblioteca clubului „Solida
ritatea" cu peste 10 000 vo
lume în rafturi a numărat 
în anul ce s-a scurs doar 
47 de cititori (cu 173 cărți 
citite). Nici 2 la sută din 
fondul de cărți inventariat 
nu s-a aflat în circulație ! 
Situații mai mult sau mai 
puțin identice am intilnit și 
la bibliotecile Uzinei „în
frățirea", Uzinei de alumi
nă, a Fabricii de confecții, 
Fabricii „Sinteza". E o si
tuație „fericită", pentru că 
numeroase altele stau de 
luni de zile închise.

Conform metodologiei ad
mise, 
cale 
nor 
prumut obligate de statutul 
lor să promoveze circulația, 
difuzarea și popularizarea 
cărții în rîndul colectivelor 
de salariați. Pentru funcțio
narea unor asemenea nuclee 
de cultură nu sînt necesare 
investiții . deosebite, mobi
lier costisitor, registre și e- 
vidențe de tot felul, ci un 
inventar funcțional (cîteva 
dulapuri, un fișier al citi
torilor etc.), care nu ridică 
probleme insolubile. Ceea ce 
nu numește însă această 
metodologie sint pasiunea 
și dăruirea pe care trebuie 
să le depună custodele unor 
astfel de biblioteci.

îndrumarea lor ar putea 
ti asumată și de către bi-

4015); 20 (sena de bilete 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45 
18,15; 20,30, LUCEAFĂRUL — 8,30 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13.30; 16; 18,30; 21.
s Fuga : FLAMURA — 11; 16;
19.30.
s Ultimul războinic : SCALA — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FERO
VIAR — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45.
• Farmecul ținuturilor sălbatice I 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Hugo și Josefina.: LUMINA — 
9—19,30 în continuare.
• Program de desene animata 
pentru copii : DOINA — 10.
A B. D. la munte și la mare 
DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,15
20.30.
• Love Story : VICTORIA — 9 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MIO' 
RIȚA — 9: 11,15; 13,30; 15,45;
20.30. BUCEGI — 10; 12; 15.45 
20,15.
e Decolarea : ÎNFRĂȚIREA
TRE POPOARE — 15,30: 17,45: 20.
• Mirii anului II : TQMIS — 9; 
11,15: 13.30; 15.45; 18,15; 20,30, ARTA
— 15,30: 18; 20,15.
• Ciociara — 10: 12; 14,15, Ultima 
noapte a copilăriei — 16,30 : CINE
MATECA (sala Union).
o Pe poteca nețărmuritei Iubiri : 
BUZESTI — 15.30: 18; 20,15.
e Waterloo : POPULAR — 15,30; 
19, RAHOVA — 15,30: 19.
Q O duminică pierdută : PRO
GRESUL - 16; 18: 20.
• Aventuri în Ontario : GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15: 20.30,
MODERN - 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.

• Trenul : LIRA — 15,30; 18; 20,15, 
VITAN — 15,30: 18; 20,15.
• Livada din stepă : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
a Tick... Tick... Tick... : FLACA- 
RA — 15.30: 17,45; 20.
• Mihail Strogoff : COSMOS 
15,30; 18: 20.15.
• Copacii mor in picioare : 
MUL SĂRII - 15,30; 17,45;
• Anna celor o mie de zile
CEA — 15,45; 19.
• Neînfricatul Gyula, vara și iar
na : LAROMET — 15.30;
19,30.
• Articolul 420 : UNIREA 
15,30: 19.
• Cea mai frumoasă soție 
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45 
20,15.
O Floarea de cactus : CRINGAȘI
— 15,30; 18; 20,15.
• Un amanet ciudat — 9—18,30 In 
continuare ; Program de filme do
cumentare — 20,15 : TIMPURI NOI.
• O floare și doi grădinari : GIU- 
LESTI — 15.30: 19.
O Marele premiu : MOȘILOR — 
15,30; 19.
B Castanele sînt bune : VIITO
RUL — 15,45: 18; 20.15.
o Vagabondul : MUNCA — 10,30; 
15,30; 19.

• Filarmonica „George
Enescu" (Ia Ateneul 'Român —

sala Studio) : Ciclul : „Tineri m- 
terpreți pe scenele Filarmonicii". 
Recital de pian susținut de Mir
cea Dan Răducanu — Iași ; Re
cital de sonate susținut de Maria 
Mureșanu și Marieta Leonte — 20. 
o Opera Română : Cneazul Igor
— 19,30.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Becket — 
20; (sala Studio) : Părinții teribili
— 20. .
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Ziariștii — 20; (sala din 
str. Alex.
— 20.
a Teatrul
— 19,30.
• Teatrul 
Studio) : Schimbul — 20.
a Teatrul Giutești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : N-a 
fost în zadar — 9,30.
a Teatrul evreiesc de stat : Adam 
și Eva —- 19,30.
o Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
6așe“ (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Varietăți non
stop — 19,30.
a Circul „Globus" : ’72 Circ ’71
— 19,30.
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Tovarășul llie Verdeț a primit pe președintele Sosirea in Capitală a unei delegații r 
ț

't

Băncii egiptene internaționale pentru comerț
exterior și dezvoltare din

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, llie Verdeț, a primit luni 
la amiază pe A. M. Kaissouni, pre
ședintele Băncii egiptene internațio
nale pentru comerț exterior și dez
voltare din Cairo, care se află într-o 
vizită în țara noastră.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, au participat Gheor-

ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului comer
țului exterior.

Cu acest prilej au fost discutate 
unele probleme privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor economice și 
bancare dintre România și Republica 
Arabă Egipt.

DINEU OFERIT DE MINISTRUL AFACERILOR
EXTERNE AL R.P.D. COREENE

Ministrul afacerilor externe, Hă 
Dam, conducătorul delegației guver
namentale a Republicii Populare De
mocrate Coreene, a oferit luni seara 
un dineu în onoarea ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu.

Au participat. loan Avram, Mihail 
Florescu și Octavian Groza, miniștri, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene
ral-colonel Vasile Ionel, adjunct al 
ministrului forțelor armate, Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, func
ționari superiori din M.A.E.

Au luat parte Kang Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, persoanele oficiale care îl înso
țesc pe oaspetele coreean în vizita sa

oficială în țara noastră, și membri ai 
Ambasadei R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

în timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prietenească, 
Hă Dam și Corneliu Mănescu au 
toastat în sănătatea conducătorilor de 
partid și de stat din cele două țări, 
pentru prietenia și colaborarea ro- 
mâno-coreeană. pentru prosperitatea 

' și progresul celor două popoare.
★

Luni dimineața, membrii delegației 
guvernamentale â Republicii Popu
lare Democrate Coreene, condusă de 
Hă Dam, ministrul afacerilor exter
ne, au vizitat Muzeul de istorie a 
partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din România.

(Agerpres)

O nouă policlinică la Brăila
BRĂILA (corespondentul „Scînteii". 

N. Gr. Mărășanu). — Ieri, 14 februa
rie, a fost dată în folosință la Brăila 
o nouă policlinică. La inaugurare au 
participat tovarășii Mihai Nicolae, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Brăila al P.C.R., Dan Enăchescu, 
ministrul sănătății, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat,

cadre medicale. Noul așezămînt are 
200 încăperi dispuse în trei pavili
oane, prevăzute cu servicii de boli 
interne, cardiologie, stomatologie, 
psihiatrie, O.R.L. Fiind dotată cu o 
modernă aparatură medioală, noua 
policlinică va oferi largi posibilități 
de consultații, de care vor beneficia 
zilnic peste 1 800 cetățeni.

(Agerpres)

Semnarea Înțelegerii româno-sovietice

HOCHEI
<■

ț 
L

internaționale al 
Jorge Iristi, acti-

Cupa Federației"

I Iată programul primei zile : 
! Gornik Kattowice-București B 
' (ora 16,30), București A-Buda- 

pesta (ora 18,30).

a Partidului Socialist din Uruguay j CURIER JUDEȚEAN

6-a

s tape

cu autoservire

?i

un nume care
de pe Timpa nu se dezminte

La cabana Cldbucet Foto : b. Cristian
n

DE PRODUSE FONO - IZOLATOARE

VRANCEA î?

pe harta turistică băcăuană

ț 
ț 
ț 
ț 
î

altă parte. Bra- 
privirilor in toa
ca de pe Timpa.

HARGHITA:

Ploiești, 
un larg 
necesare 
de con-

cadrul acțiunii de moderni-'' 
continuă a legăturilor telefo- 
s-a dat in folosință, in. incinta 

telefoanelor din , Boto-

Timpul probabil pentru zilele de 
16, 17 și 18 februarie. In țară : 
Vremea se va răci în toate regiu
nile țării. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. vor cădea precipitații

locale șl ploi în sudul țării, iar In 
rest, precipitațiile vor Ii atît sub 
formă de ploaie, cit șl Iapoviță șl 
ninsoare. în munți va ninge. Vînt 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi între —6 și 4 grade, maxi
mele între 0 și lo grade. In Bucu
rești : Vremea în răcire ușoară, 
cerul va fi variabil, mai noros la 

■ începutul Intervalului, temporar 
precipitații sub formă de burniță 
și ploaie, vînt slab, pină la potri
vit, temperatura în scădere ușoară.

0 GAMĂ LARGĂ

„Modern"

Constantin CAPRARU
x corespondentul „Scînteii"

Poftă bună...

In „casă nouă"

Luni, după-amiază a "sosit în Ca
pitală delegația Partidului Socialist 
din Uruguay, condusă de Jose Pedro 
Cardoso, membru al Comitetului E- 
xecutiv, secretai- pentru problemele 
relațiilor internaționale al C.C. al 
P.S.U., care. Ia invitația C.C. al P.C.R., 
va face o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Francisco 
Laurenzo, membru ai Comitetului 
Central, Carlos Altesor, șeful Depar-

Luni seara s-a Înapoiat în Capita
lă, venind de la Stockholm, delegația 
condusă de tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Exeoutiv al 
Comitetului Central al Partidului.Co
munist Român, care, la invitația con
ducerii Partidului Social-Democrat 
din Suedia, a făcut o vizită în această 
țară.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Petre Dănică, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului jude
țean Vîlcea al Frontului Unității So
cialiste, Octavian Paler, redactor-ișef 
al ziarului „România liberă", cotidian

Luni a avut loc la București sem
narea înțelegerii de colaborare în 
domeniul cinematografiei, pe Anul 
1972, între Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste al Republicii Socia
liste România și Comitetul jjentru 
Cinematografie de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Dumitru Ghișp, vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, iar din partea 
sovietică de A. F. Barinov, vicepre
ședinte al Comitetului pentru Cine
matografie de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S.

< SPdRTsi Witt * SPORT •ÎSRăRT W SPiOĂW

„OLIMPIADA ALBĂ"
Scurtă retrospectivă

tamentului relații 
C.C. al P.S.U., și 
vist al P.S.U.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, ' membru al C.C. al 
P.C.R., Constantin Boștină, secretar 
al U.A.S.R.

al Consiliului Național al Frontului 
. Unității Socialiste,' și Gheorghe Pro- 

dea, activist la C.C. al P.C.R. -
La sosire, pe aeroportul Otopent, 

erau prezenți tovarășii Emil Drăgă- 
nescu, membru al Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Mihail Levente, 
membru al C.C. al P.C.R., secretai- al 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, Constantin Mitea, 
membru supleant al" C.C. ai P.C.R., 
activiști de partid.

La semnare au participat membri 
ai conducerii Centrului Național al 
Cinematografiei, ai Asociației Ci
neaștilor și ai Studioului cinemato
grafic „București". ~~

Au fost de față V. S. Tikunov. mi
nistru consilier al Ambasadei 
U.R.S.S., și alți membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

Cronica zilei

CORESPONDENȚII „SCÎNTEIF TRANSMIT

Supermagazin
alimentar

Ieri, în centrul orașului Pitești 
dat în folosință un supermagazin a- 
limentar cu autoservire. Noua uni
tate, cea mai mare de acest fel din 
județ, oferă cumpărătorilor o gamă 
largă de produse alimentare și de 
uz casnic. Supermagazinul face' 
parte dintr-o rețea de unități co
merciale aflate în construcție . 
teritoriul municipiului. Este vorba 
de ■ complexele comerciale din noul 
cartier Războieni, piața preuzinală 
Colibași și alte peste 20 magazine 
cu produse industriale.

„Luminile uzinei'
In vederea susținerii întrecerii so

cialiste pentru realizarea obiective
lor propuse, comitetul de partid de 
la uzinele „Electroputere“-Craio- 
va a inițiat un interesant concurs 
uzinal intitulat : „Luminile uzinei". 
Concursul antrenează toate brigăzile 
artistice de agitație și gazetele ' de 
perete și satirice. Printre criteriile 
ce vor sta la baza desemnării cîșți-
gătorilor : tematica, eficiența, obiec
tivitatea, regularitatea programelor 
sau numerelor nou apărute, exem
plul personal in muncă și în viață 
al membrilor care fac parte din co
lectivele brigăzilor artistice și ale 
colectivelor redacționale.

Ghidul „tăcut"

Poduri
peste Someș

In cadrul acțiunilor de construc
ții edilitare, la Ciocman se înalță 
un impunător pod peste Someș. De 
curind, s-a dat în folosință o pa
sarelă peste același riu, la Jibou, 
construcție realizată de consiliul 
popular orășenesc. De asemenea, 
la Someș — Guruslău, prin muncă 
patriotică și contribuție bănească 
a cetățenilor, se află intr-un sta
diu avansat de construcție un nou 
pod peste Someș.

in comuna Coteana s-a construit, 
prin contribuția voluntară a cetă
țenilor, o modernă scoală cu etaj, 
prevăzută cu săli spațioase de cla
să, laboratoare și bibliotecă. Nouta
tea construcției constă in faptul că 
este prima scoală generală din sa
tele județului care are încălzire 
centrală. De la centrala construită 
pentru a asigura căldura in clasele 
unde învață elevii se va racorda și 
baia comunală aflată intr-un 
diu avansat de construcție.

Viitorii constructori

Liceul industrial de construcții 
din Tg. Jiu, inființat numai cu doi 
ani in urmă și menit să pregătească ’ 
zidari, dulgheri, mozaicari, fierar- 
betoniști etc., s-a mutat de citeva 
zile in „casă nouă". Viitorii con
structori au primit un. nou sediu 
al liceului cu 16 săli de clasă, două 
laboratoare, cabinete metodice, 
club, bibliotecă etc. în acest an, 
elevii din județul Gorj vor mai 
primi 48 săli noi de clasă, 15 labo
ratoare, internate.

Rețeaua comercială și de alimen- 
• tație publică din județ s-a îmbogă

țit in ultimul timp cu noi unități 
moderne. Printre acestea se nu
mără și modernul restaurant cu 
autoservire construit in Odorheiu 
Secuiesc, prima unitate de acest fel 
din municipiul respectiv. Utilajele 
cu care a fost înzestrat sini reali
zate de fabrica „Tehnoutilai" din 
localitate. Meniul bogat, mâncăru
rile specifice bucătăriei locale, pre
țurile accesibile, serviciul igienic și 
civilizat fac din noua unitate un 
punct atractiv pentru localnici 
vizitatori.

ÂSLLII 1

De unde sare

Primele Jocuri olimpice de iarnă 
organizate într-o țară asiatică 
deși cele mai costisitoare, cum 
preciază corespondentul agenției 
„France. Presse". întrucît ele au cos
tat, incluzi nd și lucrările de infra
structură (căi de comunicații, șo
sele, noul metro din Sapporo), circa 
700 milioane de dolari — âu adus 
satisfacții organizatorilor, deopotrivă 
pentru succesul realizat pe plan spor
tiv, pentru înaltul nivel tehnic al 
întrecerilor, pentru succesul de popu
laritate.

Jocurile de la Sapporo au fost O- 
limpiada tinereții și a surprizelor. în 
palmaresul lor și-au înscris numele 
sportivi aproape necunoscuți, mulți 
tineri, care nu împliniseră încă 20 
de ani.

Marii eroi ai Olimpiadei de !a 
Sapporo au fost, fără îndoială, pa
tinatorul de viteză Ard Schenk (O- 
landa), schioara Galina Kulakova 
(U.R.S.S.), cîștigătoare a trei medalii 
de aur (în probele individuale de 
fond și cu echipa de ștafetă a 
U.R.S.S.), compatriotul acesteia, Via- 
eeslav Vedenin, medalie de aur la 
30 km, medalie de bronz la 50 km și 
component al echipei sovietice de 
ștafetă, învingătoare în cursa de 
4 x 10 km. Un mare succes a obținut 
elvețianca Marie Therese Nadig, 
dublă campioană olimpică la schi 
alpin, care a detronat-o pe marea fa
vorită, austriaca Annemarie Proell.

Marile surprize ale întrecerilor de 
la Sapporo le-au furnizat trei tineri 

' concurenți : spaniolul Francisco Fer
nandez Ochoa, învingător în proba de 
slalom special, polonezul Woijcech 
Fortuna, medaliat cu aur la sărituri 
de la trambulină, și U. Wehling (R.D. 
Germană), campion olimpic la com
binata nordică. Prestigiul „veterani
lor* a fost salvat în schimb de olan
deza Stien Kaiser (în vîrstă de 34 
de ani), de suedezul M. Solberg (35 
de ani) și de norvegianul P. Tyldum 
(30 de ani).

O comportare meritorie, ținînd sea
ma de lipsa de experiență în sportu
rile de iarnă, au avut și gazdele O- 
lîmpiadei albe, care prin Iukio Ka- 
saya au obținut prima medalie de 
aur din istoria Jocurilor olinipice de 
iarnă pentru Japonia.

Marii învinși ai Olimpiadei sînt 
fără îndoială schiorii francezi, cotati

a-
alpin, 
ei au 
argint 

timp ce Elveția 
medalii, dintre

ca principali favoriți la schi 
Din cele 18 medalii 
obținut numai trei : una de 
și două de bronz, în 
și-a adjudecat șase 
care trei de aur. Succesul schiorilor 
elvețieni, subliniază comentatorii, nu 
constituie doar triumful sportivilor, ci 
și al „maeștrilor ceruitori", care au 
găsit totdeauna soluțiile ideale în 
condițiile neașteptate impuse de ză
pada capricioasă de pe muntele E- 
niwa.

în ansamblul său, a 11-a ediție a 
Jocurilor olimpice de iarnă a fost 
dominată de reprezentanții Uniunii 
Sovietice. Cu opt medalii de aur și 
16 medalii în total, cu 120 de puncte 
în clasamentul neoficial pe națiuni, 
echipa U.R.S.S. a devansat net ce
lelalte țări participante. Locurile de 
onoare ocupate de echipele R. D. 
Germane. Olandei. Elveției sînt un 
rezultat al 
țări le-au 
sporturilor

Prezenți 
rile de bob, biatlon, schi 
concurenți) 
concurent), sportivii români nu 
confirmat speranțele puse mai ales 
în echipajele de bob, clasate mai slab 
decît la Grenoble, pe locul 5 la două 
persoane și pe locul 10 la patru per
soane.

Comentînd rezultatele Jocurilor o- 
limpice de iarnă, ziarele japoneze a- 
părule luni dimineață subliniază, de 
asemenea, spiritul de prietenie și 
cordialitate în care s-a desfășurat a- 
ceastă „Olimpiadă albă".

Unul dintre ziarele de mare tiraj, 
„Mainichi". felicită pe organizatori și 
pe reprezentanții C.I.O. și ai federa
țiilor pentru înțelegerea intervenită 
în ultimul moment. Aceasta a făcut 
să se evite o situație foarte neplă
cută. „Este dificil — afirmă comen
tatorul acestui ziar — să se respecte 
în zilele noastre fără rezerve princi
piul coubertinian, după care esențial 
la Jocurile olimpice este să participi. 
Chestiunea amatorismului a ajuns a- 
cum la un moment de răscruce. Jo
curile de la Sapporo vor duce proba
bil la schimbări importante și este 
semnificativ că acestea sînt legate de 
primul oraș din Asia, gazdă a unei 
Olimpiade de iarnă".

în cîteva
FOTBAL. — Echipa de fotbal U.T. 

1 Arad a sosit la Alger. Fotbaliștii ro
mâni vor susține două întîlniri 
micale la 15 februarie la Oran și la 
24 februarie la Alger.

a-

TENIS. — în semifinalele tur
neului internațional de tenis de ia 
Los Angeles, francezul Pierre Bar
thes l-a învins cu 7—6, 6—3 pe brazi
lianul Koch, iar spaniolul .Gimeno 
a cîștigat cu 6—3, 1—6, 6—1 in fața 
americanului Jimmy Connors.
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atribuite,

eforturilor pe care aceste 
depus pentru dezvoltarea 
de iarnă.
Ia Sapporo în concursu- 

alpin (2 
și patinaj artistic (un 

au

V
• Turneu internațional, cu par
ticiparea ă 5 echipe din 4 țări — 
R. D. Germană, Polonia, Unga
ria, România • ASTĂZI : Gor- 
nik Kattowice—București B și 

București A—Budapesta
începînd de astăzi, pe patinoa

rul acoperit „23 August" din Ca
pitală, începe turneul interna
țional de hochei pe gheață pen
tru „Cupa Federației". La actua
la ediție și-au anunțat parti
ciparea echipele Dynamo Ber
lin (campioana R.D. Germane), 
reprezentativa Budapestei (în 
care evoluează majoritatea 
componenților echipei națio
nale). echipa Gornik Kattowice 
(Polonia), precum și selecționa- 

i tete A și B ale Bucureștiului, 
' alcătuite din jucători ai loturi- 
l lor reprezentative și de tineret 

ale României.

Cu prilejul celei de-a 11-a aniver
sări a unificării Forțelor armate 
populare de eliberare din Vietnamul 
de Sud, general de armată Ion Ioniță, 
ministrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare ministrului 
apărării naționale a Republicii Viet
namului de Sud, Tran Nam Trung.

★
Academia italiană „Lancisiana” a 

acordat titlul de membru de onoare 
prof. dr. Ana Aslan, președinta So
cietății române de gerontologie.

Cu prilejul Vizitei în Italia, prof, 
dr. Ana Ăslan conferențiază la A- 
cademia „Lancisiana", prectim și la 
Societatea medicilor din Roma 
Milano.

De nicăieri din 
șovul nu se oferă 
tă splendoarea sa .
Iată de ce, pentru a veni in aju
torul numeroșilor turiști, români și 
străini, care țin să admire panora
ma Brașovului de pe Timpa, unde 
urcă și coboară cu telefericul, con
siliul popular al municipiului a 
avut inspirata idee de a amplasa, 
in vîrful cel mai inalt al Timpei, 
trei panouri de orientare turistică. 
Mai corect spus, trei mari hărți ale 
orașului care înfățișează, gravate in 
metal, principalele monumente isto
rice și arhitectonice, obiective eco
nomice și Social-tulturale. Cele trei 
hărți metalice sînt un ghid „tăcut" 
dar deosebit de sugestiv și util.

iepurele...
Pe lingă cooperativa de consum 

din Ulmeni a fost înființată o 
crescătorie de iepuri de casă. Lotul 
de urecheați provine din rase su
perioare — „neozeelandez" și „al
bastru vienez". Ei sint' cazați in 
baterii moderne și alimentați cu 
furaje de bună calitate. De aici ur
mează să fie populate cu efective 
matcă și alte crescătorii de iepuri 
care vor lua ființă pe lingă coope
rativele de consum din Mara
mureș. Iată încă un mijloc aducă
tor de venituri. Ca să vezi de unde 
sare... iepurele !

In orașul Vaslui a fost inaugurat 
un cinematograf cu nume semnifi
cativ — „Modern". El este modern 
nu numai ca înfățișare, față de clă
direa vechiului cinematograf, d.atind 
de peste 40 de ani; ci și ca dotare 
tehnică. Noua instituție de cultură, 
cu o capacitate de 500 locuri, dispu
ne de aparatură perfecționată șl 
face parte din ansamblul de edificii 
social-culturale care alcătuiesc cen
tura centrului civic vasluian.
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rînduri
în ziua a doua a 
atletism pe teren 
Germane, care se

ATLETISM. — 
campionatelor de 
acoperit ale R.D. 
desfășoară la Berlin, sprintera Anne- 
lie Eberhardt a stabilit cea mai bună 
performanță mondială în proba de 50 
m garduri cu timpul de 6”6/10. Ve
chiul record era deținut de compa
trioata sa Karin Balzer cu 6”7/10. 
Proba feminină de săritură în înălți
me a fost cîștigată de Rita Schmidt 
cU 1.84 m, urmată de Sylvia Kan- 
ziorra — 1,81 m. Cu un rezultat ex
celent s-a încheiat proba de săritură 
cu prăjina : Wolfgang Nordwig a 
sărit 5,30 m.

Tragere excepțională 
PRONOEXPRES

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează la 20 fe
bruarie 1972 tragerea excepțio
nală „Pronoexpres", prima din 

. acest an, care aduce participan- 
ților o bogată listă de cîștiguri : 
autoturisme „Dacia-1300" si 
„Skoda S 100“ ; excursii a cite 2

locuri în R.P. Ungară, R.P. Po
lonă și R.S. Cehoslovacă și Ita
lia, precum și numeroase premii 
în bani de valoare variabilă și 
fixă. Participarea se face pe bi
lete de 3, 6 și 15 lei varianta, bi
letele de 15 lei avind drept de 
participare la toate cele 5 extra
geri.
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Ansamblul Operei „Phibada" din 

Phenian și-a încheiat, luni seara, tur
neul în Capitală. Artiștii coreeni au 
prezentat, pe scena Operei Române 
din București, patru spectacole cu 
„Marea de singe" — creație artistică 
inspirată din lupta . dîrză a poporului 
coreean împotriva cotropitorilor japo
nezi. Ansamblul din Phenian s-a bu
curat de un frumos succes, publicul 
bucureștean răsplătind cu vii aplauze 
spectacolele sale de o înaltă artă și 
de o profundă semnificație patriotică, 
precum și măiestria interpretativă a 
artiștilor.

în continuare, colectivul Operei 
„Phibada" va pleca la lași, unde: va 
susține, în cursul acestei săptămîni, 
mai multe spectacole cu „Marea de 
singe".

pe fir direct

stațiuneAlo... București,

Cetățenii au hotărît
întruniți in adunare populară, 

delegații cetățenilor din Focsani au 
hotărît să contribuie prin muncă și 
bani la dezvoltarea zestrei edilitar- 
gospodărești a municipiului. Ei s-au 
angajat să construiască, printre al
tele, un teatru de vară in parcul 
„Nicolae Bălcescu", un complex 
sportiv in cel mai nou cartier. Foc
șani Sud, și o bază de agrement pe 
malul riului Putna, in apropierea 
orașului.

In 
zare 
nice 
Palatului
Sâni, un telefon public interurban 
automat, care are legătură directă 
cu abonații din Capitală. Taxarea 
convorbirilor se realizează in func
ție de durată, după sistemul aplicat 
pină acum. Un post telefonic simi
lar va, face în curind legătura 
directă cu municipiul Iași.

permanentă
Cunoscuta stațiune Ținea, așezată 

ișitr-un decor pitoresc, in depre- 
siănea Crișului Negru, își va primi 
de acum înainte oaspeții pentru 
odihnă și tratament in tot cursul 
anului. O dată cu permanentizarea 
stațiunii, a fost amenajată aici ' o 
nouă microbază de tratament pen
tru reumatologie, unde se efectuea
ză împachetări cu parafină, masaje, 
electroterapie. De asemenea, se vor 
asigura, in condiții dintre cele mai 
bune, tratamentele pentru boli di
gestive.
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Noi puncte de atracție

întreprinderea de materiale 
izolatoare de la Berceni-Praho- 
vâ, aparținind de Centrala in
dustrială de geamuri 
produce in acest an 
sortiment de articole 
mai ales sectorului 
strucții din țara noastră. O vi
zită la această unitate ne-a a- 
tras atenția asupra unor noi 
produse, introduse în fabricație, 
care sporesc gama sortimentală 
a materialelor fono-izolatoare. 
Aici, la Berceni, se produce îm- 
pîslitură asfaltată pe suport de 
sticlă (o țesătură din fibre de 
sticlă foarte rezistente), împleti
tură bitumată și împletitură per
forată. Toate acestea se folosesc 
cu succes la izolații de tot felul, 
dar mai aies la pardoselile con-

strucțiilor de locuințe. „Datorită 
calităților superioare — . ne in
formează șeful serviciului des
facere de la I.M.I. Berceni,. to
varășul Nicolae Păduraru — 
noile produse sînt cerute tot mai 
insistent și in cantități tot mai 
mari de către numeroși benefi
ciari din țară, ca și din Italia, 
R.F. a Germaniei, Austria, R.P. 
Polonă și din multe alte țări. 
Acest fapt a determinat ca in 
acest an unitatea noastră să 
producă cu 25 la sută mai multe 
articole din cele amintite față 
de anul 1971".

Foarte solicitate pe piața in
ternă și externă sînt plăcile 
pentru pereți 'fono-absorbante 
perforate, văruite și stropite. 
Ele au caracteristici superioare

de estompare a zgomotelor din 
afară, au un aspect atrăgător 
și se folosesc tot mai mult la 
placarea pereților. Aceste plăci 
au fost cerute de noile teatre 
aflate în construcție la Pitești 

"și Craiova, de conducerile mul
tor șantiere Unde se înalță case 
de cultură, spitale, creșe. Spe
cialiștii din Centrala industrială 
a geamurilor. împreună cu cel 
de la întreprinderea Berceni, de
pun eforturi pentru lărgirea ga
mei de plăci tono-absorbante, în 
diverse culori și formate, pre
cum și în cantități sporite, pen
tru a se onora comenzile tot 
mai mari ale beneficiarilor.

Bacăul, cu împrejurimile sale, 
cu frumusețile naturale și cu 
cele create de mina omului în 
ultimii ani pe Văile Trotușului, 
Bistriței și Tazlăului, cu monu
mentele naturale și istorice de 
la Tîrgu Ocna, Oituz și Slănicul 
Moldovei atrage an de an un 
număr tot mai mare de turiști 
din țară și de peste hotare. 
Pentru a crea vizitatorilor con
diții tot mai bune de odihnă și 
agrement, in județul Bacău au 
fost construite hoteluri, campin
guri, hanuri turistice și nume
roase unități de alimentație pu
blică. în prezent se află în pli
nă construcție un nou hotel tu
ristic la Slănic Moldova.

Alături de oficiul județean de 
turism, cooperația de consum 
băcăuană este deosebit de ospi
talieră cu vilegiaturi$'tii care 
poposesc în unitățile sale. La 
această dată toate unitățile coo
perației de consum sînt pregă
tite in vederea noului sezon. La 
Oituz a fost amenajat un cam
ping, iar în mijlocul unei păduri 
de brad, brăzdată de apele Uzu
lui, s-a amenajat un nunct tu
ristic de o rară frumusețe.

— Pentru noi — ne spune 
tovarășul Solomon Toma, direc
tor coordonator al uniunii ju
dețene a cooperației de consum 

anul turistic a îribeput, de

fapt, o dată cu prima zi a lunii 
ianuarie. Oricine trece azi prin 
Sascut, Răcăciuni, Dărmănești 
sau Valea Uzului este primit în 
condiții optime. Vrem ca fiecare 
vizitator al județului nostru să 
se simtă ca la el acasă.

Față de anul trecut, 1972 va 
aduce multe noutăți pe harta 
județului. Cooperația de consum 
va construi în cele mai pitorești 
locuri noi hoteluri și hanuri care 
vor putea găzdui numeroși tu
riști. Unul dintre acestea este ' 
motelul de la Măgura. Pe șo
seaua ce duce de la Bacău Ia 
Brașov, pe un deal de unde se 
poate admira întreaga panora
mă a orașului de la vărsarea 
Bistriței, se înalță un modern 
complex turistic cu restaurant, 
braserie, terasă, camere confor
tabile pentru cazare. Un com
plex asemănător va fi înălțat 
pe Valea Uzului, la poalele Ciu- 
cului, prevăzut și cu o bază 
sportivă și. un bazin de înot, Lâ 
Slănic Moldova va fi construit, 
lingă actuala pîrtie de schi, un 
motel, iar la Răcăciuni și Les
pezi vor fi înălțate hanuri tu
ristice. Noile obiective vor atra
ge pe meleagurile băcăuane un 
număr tot mai mare de turiști.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii



viața internațională
Danemarca sprijină

feneral-europene
COPENHAGA 14 (Agerpres).—‘Gu

vernul Danemarcei sprijină activ 
ideea organizării conferinței general- 
europene in problemele securității și 
colaborării — a declarat ministrul da
nez al afacerilor externe, K. B. An
dersen, intr-un discurs pronunțat în 
orașul Vordingborg. Andersen a sub
liniat importanța pregătirii acestei re
uniuni, de care —a spus el — sînt 
legate perspectivele asigurării secu
rității în Europa in viitor. Andersen 
a arătat că unul din obiectivele poli
ticii externe daneze îl constituie in
tensificarea eforturilor în direcția des
tinderii.

MINISTERIAL Al 0. 0. A.
ADDIS ABEBA 14 (Ager

pres). — In capitala etiopiana 
s-au deschis luni lucrările se
siunii Consiliului Ministerial al 
Organizației Unității Africane.

Inaugurind sesiunea, împăratul E- 
tiopiei, Haile Selassie, a arătat că re
centa întrunire a Consiliului de Secu
ritate, desfășurată tot .la Addis Abe
ba, a permis comunității internațio
nale să aprecieze amploarea proble
melor continentului african. Haile 
Selassie a subliniat că este necesară 
unirea eforturilor țărilor africane în 
lupta împotriva colonialismului și ra
sismului.

în cursul dezbaterilor, Consiliul 
Ministerial al O.U.A. va acorda o a- 
tenție deosebită situației din Rhode
sia, unde se semnalează o intensifi
care a acțiunilor populației africane 
împotriva regimului rasist de la Sa
lisbury.

Totodată, Comitetul O.U.A. însărci
nat cu coordonarea ajutorului acordat 
mișcărilor de eliberare națională din 
Africa va prezenta, în cadrul actua
lei sesiuni, un raport asupra stadiu
lui în care se află lupta dusă de po
poarele Angolei, Mozambicului și 
Guineei-Bissau împotriva colonialis
mului portughez. Raportul se referă, 
de asemenea, la acțiunile forțelor pa
triotice din' Namibia și Republica 
Sud-Africană împotriva autorităților 
rasiste de la Pretoria.

CU PRILEJUL NOULUI AN LUNAR

Întîlnire organizată de C. C. al

Frontului Patriei din R. D. Vietnam
HANOI 14 (Agerpres). — Cu pri

lejul Noului an lunar, relatează 
agenția V.N.A., Comitetul Central al 
Frontului Patriei a organizat o întîl
nire. la care au participat Ton Duc 
'Thang, președintele R. D. Vietnam, 
Truong Chinh, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, președinte al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale, și alte persoane oficiale. 
Luind cuvîntul, Ton Duc Thang a 
evocat marile realizări ale poporului 
vietnamez în luptă și in construcția 
socialistă în .cursul anului trecut și 
a menționat perspectivele noului an

în lupta victorioasă pentru alunga
rea agresorilor americani.

Cu același prilej, Le Duan, prim- 
secretar al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, și Le Duc 
Tho, membru al Biroului Politic al 
C.C., au avut o întîlnire cu cadre de 
veterani in retragere. în cuvîntul 
rostit la întîlnire, Le Duan a subli
niat că partidul este hotărît să obți
nă succese și mai mari în revoluția 
socialistă, să realizeze dorința cea 
mai arzătoare a întregului partid și 
popor : a edifica un Vietnam paș
nic, reunificat, independent, demo
cratic și prosper.

P. C. din Chile iși reafirmă sprijinul față 

de politica guvernului Unității Populare
SANTIAGO DE CHILE 14 (Ager

pres). — „Declarația de la Arrayan" 
a Comitetului Politic Național al 
Unității Populare reflectă punctul de 
vedere al tuturor partidelor și orga
nizațiilor politice . care fac parte din 
coaliția forțelor de stingă și abor
dează, totodată, principalele probleme 
care preocupă în prezent întregul 
popor chilian — se arată într-o de
clarație a Comisiei Politice a C.C. 
al P. C. din Chile, difuzată la San
tiago de Chile. Comuniștii chilieni 
sint pe deplin de acord cu conclu
ziile cuprinse în documentul de la 
Arrayan și consideră necesar ca toate

organizațiile regionale și provinciale 
ale partidului comunist să studieze 
aceste hotăriri și să se conducă după 
ele în activitatea practică de zi cu 
zi, se arată în declarație.

Declarația Comisiei Politice a C.C. 
al P.C.C. adresează un apel tuturor 
oamenilor muncii din Chile să de
pună toate eforturile pentru a înlă
tura lipsurile semnalate în documen
tul de la Arrayan, să se unească și 
mai' strîns în jurul guvernului Uni
tății Populare și să dea o ripostă 
energică tuturor manevrelor reac- 
țiunii.

Declarație a P.C. din Irlanda 
în legătură cu criza nord-irlandeză

BELFAST 14 (Agerpres). — O de
clarație a P.C. din Irlanda, dată pu
blicității la Belfast, se pronunță îm
potriva așa-numitei „noi inițiative" 
a guvernului britanic, care prevede 
examinarea la Londra a problemelor 
ridicate de criza nord-irlandeză, cu 
participarea tuturor „părților intere
sate". Această inițiativă a guvernu
lui de la Londra este apreciată în 
declarație ca o inducere în. eroare a 
opiniei publice și avînd drept scop să

mențină de fapt divizarea populației, 
irlandeze fără a rezolva problema 
acordării de drepturi sociale și poli
tice minorității catolice din Irlanda 
de Nord. Politica oficialităților de la 
Londra și Belfast — continuă decla
rația — duce la un șomaj de masă 
în Ulster și la o scădere accentuată a 
nivelului de trai al populației. în 
încheiere, declarația cheamă la inten
sificarea luptei pentru drepturi civile 
in Irlanda de Nord.

ÎNCHEIEREA SESIUNII

COMITETULUI O.N.U.

PENTRU VALORIFICAREA 
RESURSELOR NATURALE 
ÎN INTERESUL PROPRIU
NAIROBI 14 (Agerpres). — în ca

pitala Kenyei s-au încheiat, după 
două săptămîni de dezbateri, lucră
rile celei de-a doua sesiuni a Comi
tetului O.N.U. pentru resurse natu
rale,' organism menit să promoveze o 
largă cooperare internațională în ve
derea susținerii eforturilor statelor în 
valorificarea, potrivit intereselor lor 
naționale, a resurselor naturale. La 
sesiune au participat reprezentanți 
din 51 de țări, între care și Româ
nia, precum și 16 organizații interna
ționale.

Delegații au adoptat o serie de do
cumente, între care și recomandările 
formulate de diferiți participanți în 
privința pregătirii cadrelor de specia
liști care să activeze în domeniul va
lorificării resurselor naturale ale ță
rilor in curs de dezvoltare. Sesiunea 
a aprobat, de asemenea, constituirea 
unui fond O.N.U. destinat sprijinirii 
tinerelor state în domeniul studierii 
și valorificării resurselor naturale și 
a adoptat documentul cu privire la 
drepturile suverane ale statelor asu
pra resurselor lor naturale.

GREVA MINERILOR 
ÎN DEZBATEREA 

CAMEREI COMUNELOR
LONDRA 14 — Corespondentul 

nostru, N.' Plopeanu, transmite: Luni 
au avut loc dezbateri in Camera Co
munelor pe marginea hotăririi au
torităților de a proclama, starea de 
urgență, ca urmare a grevei mine
rilor. '

După ce a încercat să justifice 
măsurile luate de guvern, ministrul 
de interne, Reginald Maudling, a re
petat, cererea ca greviștii să accepte 
cu titlu provizoriu propunerile Con
siliului național al cărbunelui, pr
ipind ca o reglementare definitivă 
să fie adoptată după ce vor fi cu
noscute rezultatele investigațiilor 
„Tribunalului de anchetă", menit să 
analizeze actualul conflict de muncă.

Deputății laburiști au condamnat 
guvernul, afirmînd că măsurile lua
te, departe de a pune capăt grevei 
minerilor, nu pot -decit să provoace 
panică în rindul opiniei publice bri
tanice. într-o rezoluție, Partidul la
burist își afirmă sprijinul pentru 
lupta minerilor, „destinată apărării 
și îmbunătățirii nivelului lor de 
trai" și critică atitudinea guvernului 
față de acest conflict. între timp, 
greva generală a celor 280 000 de mi
neri. continuă.

EXAMENUL GUMEI
DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI PAKISTANULUI
CARACI 14 (Agerpres). —Președln- Agenția Associated Press reamm- 

tele Pakistanului, Zulfikar Aii Bhut- tește, in legătură cu aceasta, o decla-

FIERBINȚI
Aspecte ale

Heluan, un nume 
vechi și totuși nou pe 
harta Republicii Arabe 
Egipt. Dacă in urmă cu 
cițiva ani era doar o 
mică așezare balneară, 
fără prea mare impor
tanță economică, astăzi 
orașul de lingă Cairo 
reprezintă principalul 
centru industrial al 
țării, inima tinerei sale 
industrii grele.

Rolul cu totul remar
cabil al Heluanului m 
viața economică a E- 
giptului ne-a fost înfă
țișat de către membri 
ai conduoerii marelui 
complex siderurgic cu 
ocazia unei recente vi
zite în localitate. „în
treprinderea noastră — 
ne-a declarat unul 
dintre directori — se 
află abia la începutul 
activității sale. Ea dis
pune de un număr de 
9 000 muncitori, in cea 
mai mare parte foști 
telahi (agricultori), care 
și-au schimbat profesia. 
Ei realizează aci o 
producție anuală de 
600 de mii de tone de 
fler și oțel. In anii ur
mători se prevede 
construirea altor două 
furnale, primul uimind 
să intre in 
in ianuarie 
doilea in 
Aceste noi . capacități 
de producție, scrie pre
sa egipteană, vor con
tribui considerabil la 
creșterea producției si
derurgice de la Heluan, 
care, potrivit prevede
rilor, urmează să ajun
gă in viitorii trei ani la 
1,5 milioane tone.

„Furnalele 
pentru fier 
„Al-Ahram“ 
furniza zilnic 
național de o 
de milion lire. Totalul 
veniturilor realizate de 
complexul siderurgic 
va fi de 150 milioane 
lire pe an. Peste cițiva 
ani, la Heluan vor lucra 
20 de mii de munci
tori. în anul 1973, o 
dată cu 
funcțiune a 
furnal, își vor

funcțiune 
1973 și a! 

iulie 1975".

inalte
— scrie
— vor 
un venit 
jumătate

intrarea în 
primului 

începe

cooperării romăno-egiptene
activitatea. <și minele de 
fier din zona Bagaria, 
care vor furniza ma
teria primă. Minele de 
la Bagaria vor contri
bui, astfel, la consoli
darea edificiului nostru 
industrial și economic". 
Speranța exprimată de 
cotidianul egiptean este 
justificată, deoarece 
zona menționată dis
pune de cantități uriașe 
de. minereu cu un 
Înalt grad de concen
trație de fier — 52 la 
sută. în scurt timp, o 
cale ferată va lega 
garia de Heluan. 
cent, localitatea a 
electrificată ; este 
ma localitate din

Demonstrație la Roma a muncitorilor italieni împotriva șomajului, pentru 
reforme sociale și economice

ȘEDINȚA LĂRGITĂ A COMITETULUI ORĂȘENESC

BUDAPESTA AL P.M.S.U.

Cuvîntarea
Jânos

tovarășului
Kâdâr

Ambasadorul României
m Republica Populara Congo 

și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

BRAZZAVILLE 14 (Agerpres). — 
Ambasadorul Republicii Socialiste 
România in Republica Populară' Con
go, Gheorghe Stoian, și-a prezentat 
scrisorile de acreditare președintelui 
Republicii Populare Congo, coman
dant Marien N’Gouabi.

La ceremonie au participat minis
trul afacerilor externe, Henry Lopez, 
funcționari superiori de la președinția 
republicii și din M.A.E. congolez, pre
cum și membri ai ambasadei române.

După prezentarea scrisorilor, între 
președintele Marien N’Gouabi și am
basadorul României, Gheorghe Stoian, 
a avut loc o convorbire cordială.

R.F.G.-Creștere 
a șomajului

• 375 000 șomeri înregis
trați • Practica săptămînii 
incomplete de lucru ia 
amploare • Ramurile in
dustriei grele sînt cele 

'mai aiectate

Potrivit datelor publicate de 
Oficiul federal al muncii cu se
diul la Nurnberg. in luna ianua
rie s-a remarcat o creștere sim
țitoare a șomajului : la sfirșitul 
lunii trecute, potrivit datelor o- 
ficiale, s-au înregistrat 375 000 
de șomeri — cu 105 800, sau cu 
39,2 la sută mai multi decit în 
luna precedentă.

După cum scrie ziarul „Die 
Welt“, „slăbirea conjuncturii în 
Republica Federală este ilus
trată mai bine decit de numărul 
șomerilor totali, de cifrele care 
arată amploarea pe care a luat-o. 
introducerea săptămînii reduse 
de muncă". Potrivit ziarului, la 
mijlocul lunii ianuarie au exis
tat 314 000 muncitori care lu
crau o săptămînă incompletă 
cu reținerile corespunzătoare din 
salarii. De atunci, remarcă zia
rul, numărul muncitorilor loviți 
de această măsură a crescut. 
Semnificative pentru evoluția 
conjuncturii sînt și ramurile in
dustriale care au introdus săp
tămîna redusă de muncă : în 
primul rînd, industriile siderur
gică, constructoare de mașini și 
de automobile. Urmează cea 
minieră — de extracție a cărbu
nelui și a minereurilor de fier. 
In ce privește industria ușoară, 
cele mai afectate sînt cea tex
tilă și de prelucrare a pielii.

BUDAPESTA 14 (Agerpres). — Zia
rul „Nepszabadsag" din 13 februarie 
informează că în cuvîntarea rostită la 
ședința lărgită a Comitetului orășe
nesc Budapesta al P.M.S.U., Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., a arătat în partea con
sacrată politicii externe că partidul, 
guvernul, țara și poporul trebuie 
să continue lupta, cu toate forțele, 
pentru atingerea țelurilor lor interna
ționale fundamentale, pentru ea, pe 
măsura posibilităților, să promoveze 
cauza progresului, a socialismului, în
făptuirea coexistenței pașnice, conso
lidarea pozițiilor păcii, excluderea po
sibilităților unui război mondial.

Abordînd situația politică internă, 
primul secretar al C.C. al P.M.S.U. a 
arătat că alegerile parlamentare și co
munale, desfășurate anul trecut, ale
gerile și congresele sindicale, Congre
sul U.T.C., congresele, consfătuirile 
pe țară ale mai multor ■ organizații 
sociale — care reprezintă mase imen
se — au exprimat aprobarea față de 
linia Congresului al X-lea, hotărîrea 
de a participa prin forțele lor la în
făptuirea ei, la munca de edificare a 
socialismului. Făcind bilanțul rezulta
telor îndeplinirii hotăririlor Congre
sului al X-lea al P'.M.S.U., Jânos 
Kâdâr a relevat că s-a înregistrat o 
dezvoltare considerabilă în toate 
domeniile importante ale societă
ții. In lumina hotăririlor Congre
sului, au fost adoptate măsuri pen
tru lichidarea unor fenomene pa
radoxale, care au lezat sentimen
tul de echitate al oamenilor și care 
au preocupat opinia publică. Astfel, 
6-au luat măsuri pentru o mai bună 
coordonare a intereselor de grup cu 
cele sociale, pentru lichidarea unor 
anomalii existente în sistemul de sa
larizare, pentru sporirea stimulării 
morale și materiale a oamenilor care 
lucrează cinstit și bine, ă angajaților 
care formează nucleul de bază al în
treprinderii, pentru reglementarea 
cumulului de funcții și a ocupațiilor 
auxiliare, perceperea de impozite 
progresive asupra veniturilor mari 
care nu se justifică sub aspect so
cial, împiedicarea speculei cu tere
nuri pentru construcția de locuințe, 
au fost introduse clauze mai severe 
în Codul Penal.

Vorbind despre rezultatele obținu
te în construcția economică, Jânos 
Kâdâr a subliniat că s-a înregistrat 

,un progres în sporirea eficienței, iar 
într-o oarecare măsură chiar și in 
îmbunătățirea structurii și compozi
ției mărfurilor. S-a constatat, de a-

semenea, o dezvoltare a muncii 
științifice, a învățămîntului public, 
a predării marxism-leninismului. 
Vorbitorul a relevat că un rol im
portant in obținerea acestor rezulta
te revine muncitorilor, intelectuali
lor, angajaților, tuturor celor ce 
muncesc din Budapesta, organizații
lor de partid din capitală.

în încheiere, vorbitorul a subli
niat că partidul trebuie să exprime 
întotdeauna țelurile de perspectivă 
ale clasei muncitoare și interesele 
la zi ale celor ce muncesc, trebuie să 
reprezinte aceste interese in mod 
consecvent și eficace. îndeplinirea 
hotăririlor Congresului progresează 
bine, avem rezultate mari. Acestea 
dau partidului și națiunii posibilita
tea de a putea progresa în continu
are. Sint bune condițiile și dispunem 
de forța cu al cărei sprijin să dăm 
un nou avint muncii socialiste de 
construcție.

ÎNCHEIEREA convorbirilor 
SOVIETO - UNGARE

MOSCOVA 14 (Agerpres). — A- 
genția T.A.S.S. informează că Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., a făcut, între 11 și 14 fe
bruarie, o vizită neoficială de priete
nie în Uniunea Sovietică. El a avut 
convorbiri cu Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.

în comunicatul cu privire la aces
te convorbiri se arată că au fost a- 
bordate probleme privind construcția 
comunistă și'socialistă în U.R.S.S. 'și' 
în R.P. Ungară, dezvoltarea relațiilor 
sovieto-ungare. Relevînd că a fost e- 
fectuat un schimb de păreri în pro
bleme actuale ale colaborării econo
mice și tehnico-științifice, ale extin
derii specializării și cooperării in 
producție intre cele două țări, comu
nicatul arată că părțile au hotărît ca 
guvernele U.R.S.S. și R.P. Ungare să 
poarte convorbiri în aceste probleme. 
Au fost examinate, de asemenea, 
unele probleme ale situației interna
ționale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale.

S-a căzut de acord ca în 1972 să 
aibă loc vizita unei delegații de 
partid și guvernamentale sovietice în 
Ungaria.

Iarna pe glob
Avalanșe de zăpadă 

în Iran

Ca urmare a avalanșelor de 
zăpadă produse în ultimele zile 
în Iran, în regiunile montane 
din apropierea frontierelor cu 
Turcia și Irakul, 60 de persoane, 
și-au pierdut viața — anunță un 
comunicat al Ministerului Infor
mațiilor din Iran.

Din cauza avalanșelor și a 
ninsorilor abundente, pe șose
lele țării se află în prezent blo
cate circa 4 500 de automobile. 
Elicopterele transportă alimen
te, medicamente și îmbră
căminte celor aflați în aceste 
automobile, în timp ce un mare 
număr de mașini speciale lu
crează fără încetare la degaja
rea arterelor de circulație res
pective. y,

„Desprimăvărare" 
în orașul „Olimpiadei 

albe"

în momentul ceremoniei de în
chidere a Jocurilor olimpice, la 
Sapporo a început să ningă a- 
bundent, ninsoarea fiind însoțită 
de un vînt puternic. Brusc, tem
peratura s-a ridicat și zăpada 
transformată în ploaie a conti
nuat să cadă toată noaptea. In 
zorii zilei de luni, orașul „Olim
piadei albe" devenise un verita
bil lac. Pe străzile orașului olim
pic, apa provenită din topirea 
zăpezii și ploaie s-a ridicat pînă 
la 50 de centimetri înălțime, 
creînd dificultăți deosebite cir
culației rutiere.

Corespondenții de presă care 
transmit știrile despre „despri- 
măvărarea" subită de la Sapporo 
notează, în final, că organiza
torii olimpiadei au avut astfel o 
mare șansă. Dacă vremea s-ar 
fi schimbat în acest mod cu cî- 
teva zile în urmă, toate probele 
olimpice desfășurate în aer liber 
ar fi trebuit să fie anulate.

Furtuni violente 

în Franța
în cursul zilelor de sîmbătă 

și duminică, furtuni violente, 
atingind pe alocuri intensitatea 
unui uragan, s-au abătut asupra 
unor întinse regiuni din vestul 
și sudul Franței. Ca urmare a 
accidentelor provocate de vîntul 
care a suflat uneori cu viteze 
de 150—170 kilometri pe oră 
s-au înregistrat zece morti, nu
meroși răniți și mari pagube 
materiale.

to, a declarat presei la 14 februarie 
că intenționează să se întilnească în 
curind cu premierul Indiei. Indira 
Gandhi, și cu primul ministru al 
Republicii Bangladesh, Mujibur Rah
man, informează agențiile Associated 
Press, Reuter și France Presse. El a 
relevat că sînt elaborate planuri în 
acest sens. Președintele Bhutto a afir
mat că după întîlnirile sale cu Indira 
Gandhi și Mujibur Rahman va. anunța 
o dată precisă pentru ridicarea legii 
marțiale in Pakistan.

rație a primului ministru Indira 
Gandhi, care arăta că este gata să-1 
întilnească pe președintele Bhutto, 
dar numai pentru a discuta probleme 
legate direct de India și Pakistan, și 
nu cele referitoare la Bangladesh.

Pe de altă parte, menționează a- 
ceeaiși agenție, un purtător de cuvint 
al guvernului de la Dacca a declarat 
săptămîna trecută că „premierul Mu
jibur Rahman se va întîlni cu preșe
dintele Zulfikar Aii Bhutto numai 
după ce președintele Pakistanului va 
recunoaște Republica Bangladesh".

succes examenul matu-, 
rității tehnice, răspun- 
zînd pe deplin exigen
țelor deosebite ale cli
mei calde; care ridică 
un șir de probleme teh
nice complexe. Gazdele 
noastre au făcut apre-' 
cieri elogioase despre 
echipamentul industrial 
produs în țara noastră. 
Aceste aprecieri și-au 
găsit reflectarea și în- 
tr-o scrisoare adresată 
de conducerea comple
xului metalurgic din 
Heluan, marii uzine 
bucureștene ou ocazia 
ieșirii din garanție a 
locomotivelor.
să vă 
spune 
înalta 
ciere atit pentru cali
tatea produselor li
vrate, cit și pentru mo
dul in care specialiștii 
români le-au asigurat 
asistența tehnică în 
perioada de garanție. 
Subliniem buna cola
borare dintre persona
lul nostru și echipa de 
specialiști români, da
torită cărora 
Iul nostru a 
cunoștințele 
pentru a întreține și 
exploata locomotivele 
in perioada următoare. 
Ca rezultat al calității 
locomotivelor, a acti
vității specialiștilor ro
mâni și a cooperării cu 
personalul nostru am 

in /’ reușit ca în perioada 
in- de garanție, de 12 luni,

să nu se înregistreze 
nici o oră de staționare 
chiar in condițiile difi
cile, specifice unui 
combinat siderurgic". 
Cuvinte elocvente atit 
pentru relațiile de prie
tenie dintre cele două 
popoare, cit și pentru 
cooperarea fructuoasă 
româno-egipteană Ia 
Heluan, în cadrul căre
ia succesul primelor 
locomotive românești 
pe continentul african 
atestă din plin posibili
tăți noi de dezvol
tare.

agențiile de presă transmit:
Ba- 
Re- 
fost 
pri- 
de-

„Dorim 
exprimăm, se 
în scrisoare, 

noastră apre-

CORESPONDENȚA 
DIN CAIRO

șertul occidental ilumi
nată electric.

Am putut înregis
tra nemijlocit aceste 
schimbări în viața e- 
conomieă și socială a 
regiunii cu ocazia unei 
recente intîlniri cu 
muncitorii din Heluau. 
Contactul cu ei ne-a 
oferit, de asemenea, 
posibilitatea să cunoaș
tem un aspect impor
tant al cooperării eco
nomice dintre România 
și Egipt, căci 
splendidul 
dustrial al 
am avut 
vedem la 
motive Diesel hidrauj 
lice, fabricate la uzif 
nele „23 August" diti 
București, să întîlnim” 
tehnicieni români care 
le asigură

Vizita 
coincis cu 
perioadei 
a celor 5 
folosite la 
siderurgic Heluan pen
tru transportul mate
riilor prime și produ
selor finite în 
întreprindere egiptea
nă. Ele au trecut cu

aci, în / 
peisaj in- 

văii Nilului,,' 
plăcerea să- 
lucru loco-

intreținerea. 
noastră a 
terminarea 

de garanție 
locomotive 

Combinatul

marea

persona- 
asimilat 
necesare

Nicolae N. LUPU

ț f

V
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Convorbiri economice ro- 
mâno-indiene. Delegatia co
mercială română, condusă de Nico- 
lae Nicolae, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior, care în
treprinde o vizită în India, a avut 
convorbiri cu ministrul indian al co
merțului exterior, L. N. Mishra. în 
vederea încheierii protocolului de 
schimburi comerciale dintre România 
și India pe anul 1972. în timpul con
vorbirilor s-a exprimat dorința re
ciprocă de a extinde relațiile comer
ciale și eoonomice bilaterale.

La Geneva se desfășoa
ră sesiunea Comisiei pen
tru condiția femeii. Pe ordi- 
nea de zi figurează, între altele, 
examinarea modului de realizare a 
declarației privind eliminarea discri
minării împotriva femeilor, dreptu
rile politice ale femeilor, . programul 
de acțiuni internaționale pentru spo
rirea contribuției femeilor la dezvol
tarea țărilor lor, situația femeii în

familie, protecția femeilor în timpul 
conflictelor armate, rolul ei în lupta 
pentru pace, eliberare națională și 
independență. Reprezentanta Româ
niei, tovarășa Florica Paula Andrei, 
judecător la Tribunalul Suprem al 
Republicii Socialiste România, mem
bră a Comitetului Executiv al Consi
liului Național al Femeilor, a fost a- 
leasă vicepreședintă a comisiei.

Vizita delegației P.C. din 
Austria în Cehoslovacia. 
Agenția C.T.K. anunță că la Brati
slava a avut loc o întîlnire priete
nească între delegația Partidului 
Comunist din Austria condusă de 
președintele partidului, Frahz Muhri, 
și Vasil Bilak, membru al Prezidiu
lui, secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Jozef Lenart, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, prim-secretar . al C.C. al 
P.C. din Slovacia, și alte persoane 
oficiale cehoslovace. în cursul întîlni- 
rii s-a făcut un schimb de informații 
și păreri cu privire la diferite pro
bleme actuale.

CONSTITUIREA FILIALEI DIN NOVGOROD 
A ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE SOVIETO-ROMÂNE

MOSCOVA 14. — Co
respondentul Agerpres, 
L. Duță, transmite : La 
Casa de popularizare a 
ideilor politice din ora
șul Novgorod a avut 
loc adunarea festivă de 
constituire a filialei 
locale a Asociației de 
prietenie sovieto-româ
ne. Au participat I. S. 
Fiodorov, secretar al 
Comitetului regional 
Novgorod al P.C.U.S., 
reprezentanți ai organi
zațiilor de partid, sin-.

dicale și de komsomol, 
reprezentanți ai oame
nilor muncii și inte
lectualității din regiu
nea și orașul Nov
gorod.

Despre dezvoltarea 
relațiilor de prietenie 
sovieto-române au 'vor
bit A. I. Eriomenko, 
activist pe tărim cul
tural din Novgorod, 
A.M. Korotîci, preșe
dintele filialei A.P.S.R. 
din Novgorod, și alții. 
■Au mai luat cuvîntul

I. Repan, secretar al 
Ambasadei României in 
Uniunea Sovietică, și 
Z. Suvorovâ, scretară 
a conducerii centrale a 
A.P.S.R.

Cu prilejul consti
tuirii filialei din Nov
gorod a Asociației de 
prietenie sovieto-ro
mâne, a fost organi
zată o expoziție de 
fotografii și cărți des
pre viața și activitatea 
poporului român.

Nikolai Podgomîi, pre- 
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., l-a primit luni la 
Kremlin pe Saddam Hussein el-Ta- 
kriti, secretâr general adjunct al 
conducerii regionale a Partidului re
nașterii socialiste arabe (Baas) din 
Irak, vicepreședinte al Consiliului 
Comandamentului Revoluției din 
Irak, care se află -la Moscova în 
fruntea unei delegații de partid și 
guvernamentale. Cu acest prilej, 
menționează agenția T.A.S.S., au fost 
examinate aspecte ale relațiilor so- 
vieto-irakiene, situația din Orientul 
Apropiat și alte probleme internațio
nale.

Un purtător de cuvînt al 
comandamentului unităților 
Urmatei Populare Chineze 
de Eliberare de pe frontul 
Fukien 3 anunt-at ca> pentru a da 
posibilitatea compatrioților chinezi, 
precum și ofițerilor și soldaților din 
forțele Gomlndanului de pe insulele 
Quemoy, Tatan, Erhtar și altele să 
se bucure de sărbătoarea primăverii 
din 1972 împreună cu populația din 
întreaga țară, Arrrtata Populară Chi
neză de Eliberare a primit ordin să 
suspende bombardamentele în zilele 
de 15—17 februarie, transmite agenția 
China Nouă.

Guvernul zombion a hotă- 
rit să adopte o serie de măsuri me
nite ,să ducă Ia consolidarea și dez
voltarea economiei naționale, a de
clarat ministrul comerțului și indus
triei al Zambiei, Jackson Soko.' Prin
tre altele, se prevede crearea unei 
corporații naționale de import-ex
port, care va activa în strîns contact 
cu departamentul pentru controlul 
prețurilor. Crearea acestui organism 
va permite Zambiei o participare mai 
eficientă pe piețele internaționale.

0 grevă de protest a £ost 
organizată de aproximativ 50 de ce
tățeni arabi (deportați de autoritățile 
israeliene de ocupație de pe malul 
de vest al Iordanului și di.n teritoriul 
Gaza) în localurile Societății Crucii 
Roșii Internaționale de la Amman, 
în semn de protest împotriva 
expulzării lor — informează agenția 
Reuter. . Ei au distribuit o declarație 
prin care cer oprirea expulzării ara
bilor din teritoriile ocupate și solici
tă sprijinul organizațiilor internațio
nale specializate pentru întoarcerea 
deportaților la căminele lor.

într-o declarație dată 
publicității de purtătorul 
de cuvînt al M.A.E. al R.P.D, 
Coreene, £n pătură cu condam
narea la închisoare de către Tribu
nalul districtului Tokio a doi cetă
țeni coreeni din Japonia, sub acu
zația de spionaj, se arătă că întreg 

;acest proces nu constituie decit o 
înscenare, fiind lipsit de un funda
ment real. In declarație — relatează 
agenția A.C.T.C. — se arată că gu
vernul R.P.D; Coreene cere cu fer
mitate ca guvernul japonez să anu
leze această sentință ilegală și să 
țină seama de obligațiile sale legale 
și morale în vederea asigurării drep
turilor democratice și naționale ale 
cetățenilor coreeni rezidență în Ja
ponia.

Patrioții mozambicani au 
obținut succese importante 
in acțiunile de extindere a mișcării 
lor de eliberare națională în provin
cia Tete din sudul țării. După cum 
relevă un comunicat publicat la Dar 
Es Salaam de Frontul de Eliberare 
din Mozambic (FRELIMO), în peri
oada octombrie—noiembrie anul tre
cut au fost scoși din luptă peste 
90 de soldați din rîndul trupelor co
lonialiste portugheze. In aceeași peri
oadă, patrioții au scufundat cinci am
barcațiuni și au distrus 26 de mașini 
militare inamice.

„Luna-20". Agen*ia T ASS 
anunță că, la 14 februarie, în Uniu
nea Sovietică a fost lansată stația 
automată „Luna-20“ în vederea con
tinuării explorării Lunii și spațiului 
circumlunar.
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