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A INVESTI VOITA PREȘIOIHTILUI

seamna

A SOCOTI
o dată, de două, de o sută de ori, Nicolae Ceaușescu, și soția sa, Elena Ceaușescu, vor face o vizită oficială în Franța între 15 și 19 iunie 1970.
pină obții garanția utilității, a efi în bazinul carbonifer al Văii Jiului

cacității economice a obiectivului
preconizat■'Folosirea cu o înaltă eficiență a mijloacelor materiale și financiare alocate de stat pentru construirea de noi unități productive constituie o problemă centrală în activitatea de investiții. Ea a fost subliniată cu pregnanță în ultimii ani, în repetate rînduri, la aproape toate plenarele C.C. al P.C.R., la Conferința Națională și la Congresul al X-lea al partidului, precum și în alte împrejurări în care tovarășul Nicolae Ceaușescu a vorbit despre problemele dezvoltării noastre economice. Cu deplin temei, conducerea partidului a relevat că nivelul eficienței economice în domeniul investițiilor depinde în măsură hotărîtoare de temeinicia cu care a fost fundamentată decizia de investiție.Experiența acumulată de-a lungul acestor ani de intens efort constructiv, ca și mutațiile pozitive pe care le determină progresul tehnic pe multiple planuri, impun obligatoriu ca eficiența economică a investițiilor să fie din ce în ce mai ridicată. Acesta este sensul major al sarcinii trasate de Directivele Congresului al X-lea al partidului — și anume ca 

noile obiective să dea rezultate su
perioare celor obținute în actualul 
cincinal in ce privește producția, pro
ductivitatea muncii, prețul de cost, 
valorificarea resurselor naturale ale 
țării, aportul valutar, să asigure spo
ruri cit mai mari de producție și de 
venit național la fiecare leu in
vestit.Este un fapt deosebit de pozitiv al /Bzvoltării noastre economice că ma- n majoritate a capacităților de producție și a obiectivelor industriale create în ultimii ani, sau a căror construcție a început de curînd, se prezintă din „start" cu o eficiență economică simțitor mai ridicată în raport cu cele similare existente de mai mult ori mai puțin timp. Așa, bunăoară, din documentația tehnico- economică prezentată recent Băncii de investiții de către organele de resort ale Ministerului Industriei U- șoare, reiese clar că la viitoarea Fabrică de confecții de la Brăila rentabilitatea va fi cu circa 20 Ia sută mai mare decît în cazul unor unități similare construite în urmă cu 4—5 ani de zile. In alte cazuri, rentabilitatea preconizată pentru noile obiective sau capacități înregistrează creșteri mult mai mari, așa cum s-a preconizat, bunăoară, pentru viitoarele lucrări de investiții de la „Teba" Arad. O asemenea ridicare a gradului de rentabilitate a devenit posibilă deoarece, în toate aceste cazuri, a fost înțeleasă deplina semnificație a indicațiilor conducerii de partid de a promova prin noile lucrări de investiții tehnologii moderne, mașini și utilaje perfecționate. Totodată, încă de la proiectarea noilor obiective și capacități industriale s-a mers hotărît pe calea ieftinirii lucrărilor de construcții și instalații, creîndu-se astfel posibilități de a se aloca resurse suplimentare pentru a- chiziționarea de mașini și utilaje, care au rolul activ, esențial in sporirea producției materiale, a gradului de rentabilitate.Dacă pe ansamblul economiei este tot mai pregnant procesul de creștere accentuată a eficienței utilizării fondurilor de investiții — relevat în ultima instanță și de faptul că

foarte puține sînt cazurile în care documentația tehnică și economică a noilor obiective, prezentate spre a- vizare forurilor de resort, au prevăzută o rentabilitate scăzută — totuși nu pot fi trecute cu vederea anumite neajunsuri ce se mai manifestă în acest domeniu, chiar dacă ele sînt puține la număr. In luarea deciziei de a investi, obiectivele primordiale care trebuie urmărite sînt deosebit de clare : fiecare lucrare să fie oportună, să răspundă unei nevoi reale a economiei, să fie realizată cu mijloace cît mai reduse și să asigure maximum de eficiență. Cu alte cuvinte, orice hotărîre luată pentru cheltuirea fondurilor de investiții trebuie să ofere garanția certă că noile obiective productive dau în practică rezultate economice superioare. Dacă se dovedește ușurință, lipsă de răspundere în judecarea o- portunității și a proporțiilor unei investiții, ori a efectelor scontate de pe urma ei, aceasta se plătește scump de economia națională.Organele Băncii de Investiții, ță- rora recenta Lege privind organizarea, planificarea și executarea investițiilor le conferă atribuții lărgite pe linia avizării indicatorilor de eficiență economică, au avut în ultima vreme ocazia să mai constate totuși cîteva situații de nesocotire flagrantă a rigorilor eficienței economice. O Întrebare la care studiul tehnico-eco- nomic al unei noi investiții trebuie să răspundă cît mai documentat este, desigur, dacă capacitatea proiectată e necesară, și dacă da, la ce mărime anume ? Tocmai o asemenea chestiune capitală ignoră titularul de investiții și proiectantul Fabricii de produse lactate Tîrgoviște. în loc să facă o analiză detaliată a factorilor care condiționează capacitatea de producție, proiectantul s-a rezumat să primească tema de proiectare și s-o execute ca un meșteșugar, fără să se intereseze de capacitățile existente, fără să facă un studiu competent de amplasament. Dacă proceda așa, ar fi aflat că in vecinătate, Ia Ploiești, exista o fabrică similară, pusă recent în funcțiune, care are o capacitate mai mult decît dublă față de necesitățile județului Prahova și care ar fi putut acoperi o bună parte din județului Dîmbovița, de fapt, se și aprovizionează primă. Este de înțeles că fi acceptată o asemenea documentația tehnico-economică fost respinsă, urmînd să fie redimen- sionată capacitatea potrivit necesităților reale ale orașului Tîrgoviște. Cazul de față, ca și altele de acest fel pun în evidență necesitatea acută ca înainte d? a dimensiona o nouă capacitate, titularii de investiții împreună cu proiectanții să facă un a- tent tur de orizont asupra situației de ansamblu a sectorului. Dacă s-ar fi procedat așa, categoric s-ar fi descoperit. bunăoară, că dezvoltarea fabricii de produse ceramice de construcții din Zalău pentru 10 milioane bucăți placaje ceramice este exa-
Ing. R. MAYER 
director adjunct 
în Banca de Investiții

necesitățile unde. de cu materie nu a putut anoțnalie ; ' " a

(Continuare în pag. a III-a)

O NOUĂ MINĂ DATĂ

In bazinul carboni
fer al Vâii Jiului a 
fost consemnată o 
nouă premieră indus
trială — intrarea în 
producție a minei de 
cărbune Bărbăteni, 
obiectiv important al 
actualului cincinal. 
Din cîmpul minier al

EXPLOATARE
tinerei exploatări, 
pentru a cărei cer
cetare, deschidere și 
pregătire s-au inves
tit însemnate fonduri, 
se vor extrage, în 
acest an, circa 50 000 
tone cărbune. Trep
tat, mina își va dez-

volta capacitatea. 
Concomitent cu ex
ploatarea cărbunelui 
se efectuează lucrări 
în subteran pentru 
deschiderea și pre
gătirea unor noi ga
lerii și abataje.

(Agerpres)

SEMĂNATUL
PORUMBULUI

IN JUDEȚUL ILFOVîn cooperativele agricole din județul Ilfov se folosește cu multă chibzuință timpul, de lucru în cimp pentru efectuarea in condiții corespunzătoare a muncilor agricole de primăvară. Pină acum au fost semănat» 75 700 hectare cu mazăre, lucerna. sfeclă de zahăr, floarea-soa- relui, cartofi și plante furajere, adică toate culturile din prima epocă Concomitent s-a trecut la pregătirea terenului și semănatul porumbului. Pină la această dată «-a și semănat o suprafață de 15 000 hectare cu porumb din cele 170 000 hectare planificate.
IN JUDEJUL
CONSTANTACONSTANȚA (corespondentul „Scînteii"). Mecanizatorii și țăranii cooperatori din județul Constanța, potrivit indicațiilor specialiștilor, lucrează de zor la semănatul porumbului, care ocupă, în acest an, ha. O atenție deosebită folosirii ireproșabile a nilor, a timpului de în cooperativele agricole producție din Urluia, Cobadin, Ciocîrlia de Sus, Costinești, Co- mana și altele s-ap semănat 60— 70 la sută din suprafețele prevăzute. Cele mai mari suprafețe au fost însămînțate- în cooperativele servite de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii Chirnogeni, Castelu, Cobadin. Independența și altele. Pină în prezent, în județul Constanța au fost însămînțate cu porumb peste 42 000 ha.

cultură 118 000 se dă mași- lucru. de

Cind excepționalul...
Serile trecute am urmărit pe micul ecran conden

satul, dar atit de pasionantul reportaj despre readu
cerea la viață de către echipa de chirurgi a spitalului 
din Botoșani a unei fetițe de cinci ani, care — de pe 
urmele unui grav accident de circulație — intrase de 
patru ori In stare de moarte clinică. Medicii, surorile 
și asistentele au cucerit, cum s-ar spune, milimetru cu 
milimetru de teritoriu al vieții dintr-un imperiu ce 
părea, la un moment dat, 
iremediabil pierdut tene
brelor.

Nu știu, poate că zimbe- 
tele finale erau prea dul- 
cege — mai ales față de 
dramatismul situației — dar 
vă mărturisesc că n-am fost 
cu un ochi detașat, asemenea detalii cărora unii con
frați le-au acordat o exagerată atenție. întrebați de 
reporter despre felurite amănunte ale faptei lor ex
cepționale, medicii păreau, la drept vorbind, sincer 
nedumeriți : nu prea înțelegeau de ce atita zarvă...

„întotdeauna — mărturisea unul dintre ei — facem 
tot ce ne stă în puteri să salvăm principalul: viața 
omului. E o datorie elementară. De altminteri, nu e 
primul caz cind ne-am bătut cu acest dușman perfid 
care este moartea clinică. Nu totdeauna reușim să-i 
smulgem victimele, dar de fiecare dată reîncepem. 
Nu de modestie era vorba : oamenii păreau deplin

PICĂTURA DE CERNEALĂ
in stare să judec la rece,

conștienți de valoarea lor profesională, atit de con
știent! incit a-și pune cunoștințele și puterea de dă
ruire în slujba acestei teribile bătălii pentru viață li 
se părea însăși esența firească a profesiunii lor.

In aceeași zi insă, un fapt relatat de ziare a venit 
parcă să contrazică senzația de firesc, de obișnuit pe 
care o degajă fapta medicilor din nordul Moldovei. 
Tot datorită unui accident, o bătrinică din Capitală a 

suferit leziuni grave, ce-i 
puteau fi fatale, iar omul 
ce a transportat-o cu mași
na — un ofițer de miliție — 
a bătut pe rind la porțile 
citorva mari spitale bucu- 
reștene fără a îndupleca 

în serios halatul alb al pro-iavreo conștiință să-și
festei și să se îngrijească de victima aflată in comă.

La distantă de cîteva sute de kilometri și in răs
timpul citorva zile, iată două atitudini nu numai con
trastante, dar și profund incitatoare la reflecții. Cea 
mai pregnantă — și mai stăruitoare — dintre ele este 
următoarea : cind excepționalul se va inscrie in coti
dian, cînd atitudini ca aceea a medicilor botoșeneni 
vor deveni curente si predominante, halatul alb va 
apărea pe deplin in ochii oamenilor drept ceea ce 
constituie în esență : toga nobiliară a exercitării celei 
mai umane dintre profesii.

Victor BTRLADEANU

REPUBLICII TURCIA,

avoir suna r
LA CRAIOVACRAIOVA (de la trimișii Agerpres, Nicolae Ionescu și Marin Coandă) : în cea de-a treia zi a vizitei pe care o întreprinde în țara noastră, președintele Republicii Turcia, Cevdet Sunay, și soția sa au făcut cunoștință cu noi aspecte ale dezvoltării economice și sociale a României. în dimineața zilei de miercuri, înalții oaspeți au sosit în orașul Craiova.La ora 11, avionul special a aterizat pe aeroportul din localitate, care era pavoazat cu drapelele de stat ale României și Turciei. „Bine ați venit, stimați oaspeți !“ — se putea citi în limbile română și turcă pe o pancartă ce domina intrarea în clădirea aeroportului.Șeful statului turc este însoțit în vizita sa de Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Grigore Gea- mănu, ambasadorul României în Turcia, general locotenent Con

stantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major, și Tudor Jia- nu, directorul protocolului în Ministerul Afacerilor Externe.Președintele Cevdet Sunay și soția, precum și ministrul afacerilor externe, Ihsan Sabri Ca- glayangil, ambasadorul Turciei la București, Kâmurân Giiriin, și celelalte oficialități turce și române sînt salutate de Constantin Băbă- lău, președintele Consiliului popular județean Dolj, cu soția, Ion Zăvăleanu, primarul municipiului Craiova, Constanța Ciontu, președinta Comitetului județean al femeilor, membră a Consiliului de Stat, de alți reprezentanți ai organelor județene de stat, de conducători de instituții din localitate. Numeroși locuitori ai Craiovei, aflați pe aeroport, au făcut oaspeților o caldă primire.De la aeroport, coloana mașinilor oficiale se îndreaptă spre cetatea mașinilor electrice de la poarta de est a orașului, cunoscuta uzi-

Cevdet
sun caracte- de Pre-o-

La uzinele „Electroputere" din Craiova Foto : Agerpres

Vocația
pentru învățătură

Este cu totul firesc ca preocuparea școlii de a asigura elevilor un volum de cunoștințe științifice și culturale cît mai bogat să se conjuge cu grija de a sprijini fiecare tînăr în a- legerea judicioasă a drumului pe ca- re-1 va urma în viață. Aceste preocupări specifice ale școlii dobîndesc azi o însemnătate deosebită, datorită prelungirii duratei învățămîntului o- bligatoriu la 10 ani, dezvoltării în genere a rețelei sistemului instrucțiunii noastre publice, care permite ca fiecare al cincilea om din cei 20 de milioane de locuitori ai țării să învețe în mod organizat. Totuși, la ora actuală, școala nu ajută încă suficient pe elevi în opțiunile lor școlare și profesionale. Ca urmare, nu rareori se pot întîlni tineri care se îndreaptă spre o școală sau alta fără a avea o motivație de perspectivă, respectiv, fără a avea un țel de viață bine conturat. Și experiența arată că unii dintre ei se dovedesc depășiți de cerințele școlii la care s-au înscris sau că o părăsesc pentru că nu „simt chemarea ei". Evident, se impune o cotitură și pe acest tărîm de activitate. Vocația tineretului nostru pentru învățătură trebuie azi altfel dirijată și orchestrată decît in urmă cu 15—20 de ani, completată cu studiul aptitudinilor, intereselor și capacităților intelectuale și fizice ale fiecărui tînăr, cu îndrumarea atentă spre acele sectoare de muncă în care poate da randamentul maxim.Corespunzător hotărîrilor Congresului al X-lea al partidului se tinde spre existența unei cifre de școlarizare aproximativ egale în liceele teoretice și liceele de specialitate. A- ceastă nouă formă de invățămînt are menirea de a pregăti cadre pentru industrie, agricultură fi alte sectoa-

Traian POP
adjunct al ministrului învâfămîntului

re ale economiei, prezentînd în același timp mari avantaje pentru realizarea țelurilor sistemului nostru de educație, deoarece imbină mult mai rațional decît alte forme de școlarizare învățătura cu munca productivă. După cum se știe, învățămîntul profesional și tehnic cunoaște, de a- semenea, un proces de continuă dezvoltare și perfecționare slujind cerințele actuale și de perspectivă ale economiei noastre naționale. însăși organizarea rețelei școlare reflectă cerințele societății noastre, indică tineretului direcțiile de efort in studiu, asigură o îmbinare armonioasă între aptitudinile personale și pretențiile colectivității. Dar oricît de perfectă ar fi așezarea rețelei școlare, aceasta nu va putea înlocui preocuparea constantă a corpului profesoral pentru sprijinirea elevilor in alegerea drumului de urmat în viață. In perspectivă vor trebui stabilite mai exact coordonatele și metodologia științifică a orientării școlare și profesionale. In momentul de față este însă esențial să învingem în școală și familie cîteva mentalități nedorite.După cum bine se cunoaște, învățămîntul nostru — pe toate treptele sale — este deschis oricărui tînăr. Anumiți părinți și chiar unii profesori consideră însă liceul teoretic ca singura cale care duce spre valorificarea aptitudinilor unui tînăr. Unii părinți folosesc ca „stimulent" pentru învățătură amenințarea ; „dacă nu

înveți, te dau la meserie". Alții forțează porțile liceului, angajînd cite 2—3 meditatori înainte de concurs, uitînd însă că meditatorii pot îmbogăți momentan, forțat, bagajul de cunoștințe, dar nu pot inocula și aptitudinile pe care le solicită studiul în continuare și mai ales după terminarea liceului. Nu este normal ca înscrierea la școala profesională sau uneori chiar la liceul de specialitate să fie considerată ca „soluție" de ultim moment, după ce încercările de admitere la liceul teoretic au eșuat. După cum este de-a dreptul de neînțeles cum anumiți părinți își țin a- casă doi sau trei ani copiii în ranța unei viitoare reușite.Asemenea constatări — chiar se referă la situații cu caracter ticular — nu pot să nu atragă atenția. A existat o perioadă în care pedagogii — neluînd în considerare rolul factorilor înnăscuți — afirmau că oricare tînăr este apt pentru . însușirea oricărei profesiuni. Azi este limpede că din oricare tînăr poți face într-a- devăr un om util societății. Este însă extrem de important să i se încredințeze acea responsabilitate socială pentru care el dispune de posibilități intelectuale vreme în esențială, fesională. lor devin tate și individ. Tocmai o asemenea orientare îl ajută pe fiecare să se cunoască mai bine pe linia potențelor sale umane și profesionale, să aibă o imagine mai clară despre el și despre ceea ce ar putea realiza cu maximum de profit social și individual. Și trebuie să spunem cu regret că

nă „Electroputere", una din*  cel» mai mari unități producătoare de mașini și aparate electrice din țară.La intrarea în întreprindere, oaspeții sînt salutați de conducători ai grupului de uzine pentru aparataj și mașini electrice, din care face parte și uzina „Electroputere", de colectivul de conducere al acestei întreprinderi, de numeroși muncitori, tehnicieni și ingineri.însoțiți de inginer Victor Ionescu, directorul uzinei, oaspeții vizitează mai întîi fabrica de locomotive e- lectrice și Diesel-electrice — una dintre cele mai importante unități ale uzinei. PreședinteleSunay urmărește procesul tehnologic de fabricație a principalelor subansamble din componența cestor agregate, manifestînd deosebit interes față deristicile tehnice și parametrii exploatare a locomotivelor, ședințele Republicii Turcia se prește în fața prototipului celei mai noi creații a specialiștilor craioveni — locomotiva Diesel- electrică de 2 500 CP, adaptată exploatării în condiții de climat tropical. Cerînd explicații în detaliu asupra ritmului de producție și productivității muncii, oaspetele a- preciază nivelul tehnic al dotării întreprinderii care permite desfășurarea unei activități de înaltă eficiență.Popas în secția de montaj. Președintele Turciei urcă în cabinele de comandă ale unei locomotive Diesel-electrice de 2 100 CP și ale unei locomotive electrice de 5100 kW, gata pentru a părăsi porțile fabricii, examinează instalațiile interioare, asistînd totodată la o demonstrație de punere în mișcare a acestora.Răspunzînd întrebărilor puse de oaspeți, gazdele infonhează că în prezent produsele uzinei satisfac cerințele economiei naționale, ea fiind astăzi în măsură să producă la fiecare două zile o locomotivă și că o parte importantă din producție este destinată exportului. Președintele Republicii Turcia este informat că una din principalele caracteristici ale activității uzinei constă în împletirea fabricației locomotivelor electrice și Diesel- electrice cu producția motoarelor electrice de diferite puteri, diversificate în funcție de nevoile variate ale economiei naționale și cerințele la export. Se subliniază că majoritatea utilajelor produse aici, printre care transformatoare cu puteri cuprinse între 100—1 600 kWA, sînt de concepție românească, creația lor aparținînd specialiștilor craioveni.Se vizitează în continuare fabrica de aparataj electric și de înaltă tensiune, cea mai nouă unitate a uzinei. Scurte popasuri în unele ateliere, în fata unor mașini-unelte de înaltă tehnicitate, prilejuiesc alte discuții ample asupra caracteristicilor tehnice și economice ale utilajelor, asupra posibilităților de export, pregătirii si calificării cadrelor. Președintele Republicii Turcia discută cu muncitori și tehnicieni, interesîndu-se despre condițiile lor de muncă, venitul pe care îl realizează și despre diferite aspecte ale vieții lor familiale.în încheierea vizitei, președintele Cevdet Sunay semnează următoarele în Cartea de onoare a uzinei: „Am vizitat uzina „Electroputere" din Ctaiova, unde am cunoscut ingineri
(Continuare în pag. a V-a)

spe-dacă par- DIALOG
CETĂȚENESC

și fizice adecvate. Intr-o care calitatea muncii este orientarea școlară și pro- selecția științifică a cadre- cerințe vitale pentru socie-

(Continuare în pag. a IV-a)
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DIALOG
CETĂȚENESC

Excepția devenită regulă
și calitatea-excepție

în condițiile diversificării sortimentelor de larg consum, crește și solicitarea unor mărfuri de calitate superioară — prin calitate înțele- gindu-se totalitatea parametrilor funcționali, tehnici, estetici etc. care fac util un produs — capabile să satisfacă și cele mai exigente gusturi. O asemenea îmbunătățire este dictată atît de preferințele consumatorilor, cît și de importante considerente economice și sociale. Calitatea ridicată echivalează cu o valoare mal mare încorporată în a- celași volum de produse, cu o valorificare superioară a resurselor, dar și cu satisfacerea într-o măsură mai mare a cerințelor populației, cu ridicarea nivelului de trai, In însemnările de față ne-am propus să investigăm modul în care produsele din carne răspund acestor deziderate.In general, se poate afirma că majoritatea producătorilor au înțeles importanța pe care o are îmbunătățirea continuă a caracteristicilor sortimentelor. Cea mai mare parte a produselor de carne n-au suferit modificări în timp, Iar dovada cea mai bună în acest sens o constituie aprecierea de care se bucură ele din partea consumatorilor. Totuși, unele bunuri de consum curent prezintă abateri de la calitatea inițială, oscilații de la o lună la alta, sau chiar de la zi la zi.Specialiștii ne-au demonstrat că ți în acest sector — ca, de altfel, în multe altele — există două laturi fundamentale de care depinde calitatea produselor. E vorba, în primul rînd, de procesul tehnologic propriu-zis — respectarea cu strictețe, de către toți lucrătorii, a fiecărei faze și a fiecărui moment al tehnologiei de fabricație, avind o importanță deosebită pentru asigurarea calității produselor. In același timp, alături de această cerință trebuie asigurată respectarea întocmai a compoziției și a proporțiilor prevăzute în normative.în condițiile în care unele materii prime — în special Anumite categorii de carne — n-au putut satisface cerințele, s-au acordat derogări, s-au născut unele excepții. De această situație specială au profitat numeroși producători care au încercat să-și justifice cu „motive obiective" neglijența și lipsurile organizatorice, încălcarea procesului tehnologic și de fabricație propriu- zisă. „în realitate — ne spune*  dr. Barbu Stăncescu, de la Inspectoratul sanitar de stat-București — circa 16,7 la sută- din cazurile de ne- respectare a calității se datoresc condițiilor necorespunzătoare de păstrare : 22,3 la sută — executării diferitelor operațiuni la întim- plare, fără respectarea condițiilor de igienă ; restul — datorită transportului, indisciplinei tehnologice și activității neritmice. De multe ori, materia primă folosită este de bună calitate, iar proporțiile prevăzute în rețete sînt respectate întocmai. Cu toate acestea, produsul finit nu corespunde cerințelor, mai ales celor legate de gust și miros. Explicația e simplă. Se grăbesc diferitele faze ale procesului tehnologic, nu se respectă timpul șl temperatura de fierbere, produsele se depozitează Ia întîmplare și se păstrează fără ■ ține seama de condițiile de temperatură și igienă prevăzute etc.“.Asemenea fapte arată că, la multe organe specializate, formate din controlori de calitate, tehnicieni, laboranți, ingineri, nu a existat o preocupare susținută pentru a veghea la respectarea diverselor faze

și momente ale procesului tehnologic, adică tocmai a condițiilor esențiale pentru obținerea unor produse de calitate.Am pus mai multor producători întrebarea : de ce s-au degradat unele preparate de carne 7 O mare parte din ei au încercat să ne convingă că „gusturile nu se discută", că, în realitate, mezelurile și conservele respective sînt bune, că nemulțumirile sînt izolate și de natură subiectivă și că, deci, abdicarea de la însușirile omologate ar fi o falsă problemă. Am recurs la o bază obiectivă de apreciere : analizele de laborator, constatările specialiștilor comitetului pentru prețuri. Iată ce constată Inspectoratul sanitar

medie 111 gr per cutie în loc de 126 gr • „Flora" din București fabrică in decembrie 1969 circa 380 000 cutii „Costiță cu fasole boabe" folosind 25 341 kg de costiță în loc de 27 348 ; 875 kg de ceapă față ’ de 5 318 kg ; 280 kg de zarzavat față de 3 798 kg ; 680 kg de ulei în loc de 1 519 kg ! Așa cum precizam, în condițiile insuficienței cantitative a unor materii prime s-a admis completarea sau înlocuirea lor parțială cu altele. Excepțiile făcute în asemenea momente au fost transmise. însă, și în alte situații, nerespectarea normelor, rețetelor de fabricație gulă. Mai pot fi oare justificate — prin cauze obiective — „omisiuni"abandonarea devenind re-

în obiectiv
CONSERVELE DE CARNE

de stat al municipiului București, a- nalizînd probele luate în trei trimestre ale anului trecut : din 64 de probe de șuncă presată — 62,5 la sută au fost necorespunzătoare (!) ; din 29 de probe de parizer și 134 de salam București — 51,7 la sută și respectiv 62,7 la sută aveau alte caracteristici organoleptice și chimice decît cele prevăzute de stas. La rîndul lor, specialiștii în prețuri constată în repetate rînduri, în ultimii ani, că fabricile de mezeluri și conserve de carne modifică, cu de la sine putere, proporțiile și compoziția — rețetele de fabricație : I.I.S. Mistrețul, de pildă, folosește la cîrnații „Trandafir" 56 la sută carne în loc de 70 la sută, obținînd astfel — fără nici un efort — o economie de 812 lei/tonă ; la fabrica din Mediaș se folosește la salamul vînătoresc 44,3 la sută grăsime în loc de 20—30 la sută ; fabrica din Sibiu „aruncă" în compoziția sortimentelor „Bicaz" și „Debrețin" aproape două procente de sare în plus, așa ca să fie, să aibă probabil ce bea apă !Am prezentat rășului director ția de resort a triei Alimentare. Declarîndu-se de acord că situațiile ilustrate de exemple sint incompatibile cu obligațiile ferme pe care le au întreprinderile, d-sa ne pune în temă cu cîteva măsuri întreprinse, în ultima vreme, pentru asigurarea condițiilor necesare producției de calitate : extinderea mecanizării, analize pe toate fazele de producție, lărgirea competenței laboratoarelor etc. Desigur, asemenea măsuri sînt menite să producă revirimentul așteptat. Dacă, insă, bunele intenții nu vor fi însoțite, acolo unde este cazul, de sancțiuni corespunzătoare, aprecierile șl acordul deplin față de necesitatea înlăturării neajunsurilor menționate capătă un aspect formal, fără prea multă eficiență.Ne-am propus să cercetăm și situația conservelor. Sursele de care aminteam la început, cît și investigațiile proprii ne arată că și acest sector este afectat de abaterile de la normele de calitate : Fabrica Buftea produce conserve „Spaghe- te cu carne de porc" folosind în

ca cele de mai sus, clnd e vorba de articole ca ceapă și zarzavat ? Cum sînt posibile asemenea abateri? Specialiștii Comitetului pentru prețuri semnalau cu prilejul controalelor din 1968 și 1969 încălcarea permanentă a normelor interne de către Fabrica de conserve din Tg. Mureș. Ne folosim de acest exemplu și încercăm să răspundem la întrebarea de mai înainte deplasîndu-nb zilele trecute la fața locului. Facem un sondaj „pe cont propriu" și calculăm, pe baza consumurilor ce, — ponderea elementelor nente. Rezultatul 7 Aflăm în trimestrul I al acestui tetele din normele interne ignorate cu totul, element

consumatorii dupăaceste cazuri tova- A. Muși, din direc- Ministerului Indus-

specifi- compo- că și an re- au fost _______ ____ _______ , _________  cu element. materie primă cu materie primă. Practic, se întîmplă cam așa : față de materialele din norma internă, fie se mai adaugă și alte produse — mai precis subproduse — care nu sînt „prinse" în rețete, fie se schimbă proporțiile între diferite componente astfel îneît apare un... nou sortiment, de o ielnică.Contabilul-șef al reșene afirma că
calitatefabricii anul

îndo-mu- trecut s-au obținut beneficii peste plan de aproape 1,3 milioane lei. Dar cu ce preț 7 După cum am văzut, nu printr-o risipă de efort propriu, ci — așa cum menționează în analizele lor și specialiștii Comitetului pentru prețuri — nerespectînd a- deseori concordanța dintre preț și calitate. Or, asemenea căi, pe cît de lesnicioase, pe atît de incorecte, sînt departe de spiritul de probitate profesională caracteristic producătorilor din economia socialistă.Am încercat să aflăm și alte cauze care au determinat degradările calitative la unele din produsele de carne. Din păcate, la direcțiile de resort din Ministerul Industriei Alimentare — forul cel mai competent în această privință — n-am reușit să ne edificăm. Pentru simplul motiv că interlocutorii noștri se arătau foarte uimiți, aflînd parcă de la noi pentru prima dată de existența unor încălcări ale normelor în vigoare. După'cum aflăm însă, Inspectoratul sanitar de stat al municipiului București și Comitetul pentru prețuri au trimis a- drese și informări privind nerespec-

minte ?
foileton de Nicuță TĂNASE
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Anonim,

Un
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clnd ob- i se mai 
cuvenită,

un oarecare ecou,

anonim,

unele deficiențe,lumii,

trece un 
viteză de 

oră,

dar de ce

(bd. Inde- Astă-toamnă, pe aici I.C.A.B.-ul...Ilustrată tîrgovișteană de primăvară 
pendenjei nr. 64)

. . a trecut
Greaca, sectorul 5-București)

tarea calității, atît Ministerului Comerțului, cît și industriei alimentare. La cea mai mare parte dintre aceste sesizări nici măcar nu s-a răspuns. Chiar și atunci cînd analizele au avut răspunsul era formal, fie căutînd să justifice fie promițînd — de ochii după cum o dovedește realitatea — că se vor lua măsuri.Trebuie să mal adăugăm la toate a- cestea și nerespectarea rețetelor a- vute in vedere la stabilirea prețurilor, ca rezultat al tendințelor unor întreprinderi de a obține beneficii și economii fără efort propriu — ne spune tovarășul G. Popescu, șeful corpului de control din Comitetul de Stat pentru Prețuri. Vinovat este și organul tutelar — în speță Ministerul Industriei Alimentare — care modifică rețetele fără a asigura concordanța cu prețul, sau cînd este sesizat de deficiențe nu ia măsurile ce se cuvin".Respectarea parametrilor fundamentali ai calității produselor nu reprezintă un act de bunăvoință, ci o îndatorire profesională de prim ordin. Este absolut necesar ca toți cei care dirijează direct producția să-și concentreze atenția spre asigurarea condițiilor materiale pentru realizarea' în bune condiții a produselor, spre disciplinarea producției, în scopul sporirii valorii intrinseci a fiecărui sortiment și nu al diminuării ei.
George POPESCU

Există un tip de 
anonim mai al dracu
lui decit un cutremur 
de gradul 8 : anonimul 
mincinos. El iși tăinuie 
identitatea nu de tea
ma celor pe care pre
supuse adevăruri i-ar 
putea incita la răfuieli 
personale, ci pentru 
a-și debita in deplină 
siguranță calomniile, 
pentru a le deghiza în 
straie nevinovate, de 
apel deznădăjduit și 
ultim al unei ființe 
supuse persecuției. 
Nu-i vorbă, unui ase
menea impostor, care 
acționează la adăpos
tul anonimatului, civi
lizația modernă ii ofe
ră mijloace excelente 
de comunicare — poș
tă, telegraf, telefon, . 
telex...

Cind, pe lingă mi
nisterul X, 
ciclon cu o 
100—120 km pe 
clădirea nici măcar nu 
se sinchisește. Dar 
cind ajunge pe birou o 
anonimă, clădirea începe să trepideze. Se 
convoacă (asta dacă a- 
nonima este luată in 
serios) consiliul și se 
citește cu glas tare 
misiva : „Știți că di
rectorul de la ... care 
aparține de dv... aseară 
la orele... împreună 
cu... a... după care a... a mai... întreg județul 
e... de fapta tovarășu
lui... dacă nu... eu am 
să... și tovarășului..."

Anonimul din acest 
exemplu este un dulce 
anonim. E un începă
tor, pentru că anoni
mul anonim, adică cel 
mincinos, nu scrie nu
mai o scrisoare pe a- 
ceeași temă. Ci de la 
10—15 in sus. Trimite 
și lui... și lui... și lui... Iși trimite chiar și lui 
una, să vadă cum 
funcționează poșta. Ori 
ca să se îndîrjească și 
mai rău. Deci, dacă a- 
nonima e luată în se
rios peste tot, ai să întîlnești a doua zi în 
rapidul care trece prin 
județul... 10—15 comi
sii, trimise să cercete
ze ce a făcut directo
rul de la...

Anonimul, 
servă că nu 
dă atenția 
apelează la „ajutoare". 
Nu mai vorbește cu 
titlu „personal", ci în 
„nume colectiv", 
fiind vorba de colectiv, 
semnează curajos... 
„Un grup de tovarăși 
de la..."

Am primit, acum

citva timp, o scrisoare 
din Gorj. O semna 
„un grup de lucrători 
din cadrul direcției ju
dețene ADAS". Anoni
mul ne informa că to
varășul... face așa și 
pe dincolo..., că trăieș
te cu..., a luat lemne 
de la ocolul silvic..., a 
cumpărat un porc de 
la... a făcut... a dres... 
a...

Evident, omul — 
pardon ! — anonimul, 
recte, grupul de lucră
tori de la ADAS Gorj, 
cunoștea niște amă
nunte. înseamnă că lu-

trece și peste cadavre 
numai să bage la apă 
pe cine vrea el. De 
data aceasta, vă voi da 
un exemplu mai ine
dit din analele anoni
mului : Intr-o zi, pri
mim de la cetățeanul 
Gheorghe I. Băra, din 
comuna Sove;a-Vran- 
cea, un „ultimatum", 
care suna cam așa (ci
tez din memorie) : 
„dacă nu-mi dați nici 
un răspuns la sesiza
rea dată de mine, vă 
coi reclama mai de
parte, unde am și tri
mis o scrisoare cu răs-

era la ADAS. Așa că 
anonima a fost luată 
in serios, niște oameni 
au fost puși să cerce
teze, să verifice, să 
confrunte, și apoi s-a 
purces 1st o aduna
re generală a adaslști- 
lor. A fost citită ano
nima in legături cu 
tovarășul... Și... a re
ieșit că cel in cauză 
are o comportare lăudabilă și că toate cele 
sesizate provin de la 
elemente de rea cre
dință, adică de la un 
anonim mincinos.

Uneori anonimul se 
mai și demască. Aici e 
vorba de anonimul 
foarte ranchiunos, care

puns plătit..." Am cer
cetat toate cartotecile, 
toate condicile de in
trare și ieșire de la 
secția scrisori și nu 
am găsit nici o depe
șă semnată de simpa
ticul nostru „ultima- 
tumist" Gheorghe I. 
Băra din Vrancea. 
Dumnealui mai zicea 
să ne uităm in carto
tecile noastre, să ve
dem dacă nu a venit 
scrisoarea în aceeași zi 
cu o reclamație trimi
să de Floarea I. Ma
nea. Scrisoarea lui 
n-am găsit-o. Am gă
sit, in schimb, pe cea 
a reclamantei Floarea 
I. Manea. Spre aceeași 
surprindere a noastră,

V
Floarea era chiar 
Gheorghe I. Băra. Ca
re... uitase că o trimi
sese „anonimă". Scri
soarea începea așa : 
„Sint o bătrină de 73 
de ani, (săracul Băra, 
femeie de 73 de ani — 
n.a.) și iată ce mi s-a 
intimplat..."

Scria cu lux de a- 
mănunte că, intr-o zi, 
numitul Ioan Stelea 
din aceeași localitate 
i-ar fi furat din „cra
mă" 40 litri de vin și 
că autoritățile locale 
nu i-au făcut drep
tate...

Tovarășe Băra, ori 
Floarea, ori cum te 
cheamă, ai să rizi, dar 
noi am dat curs „ano
nimei" dumitale și îți 
comunicăm răspunsul, 
dacă . vrei să-l afli. 
Răspuns primit de la 
Inspectoratul Miliției 
Vrancea :

„...Din investigațiile 
făcute s-a stabilit că 
numitul Băra Gheor
ghe este în dușmănie 
cu Stelea Ion și, ca 
urmare, a făcut aceas
tă sesizare din ură 
personală, pentru a-l compromite pe Stelea 
Ion. In 'concluzie, din 
cercetări nu s-a stabi
lit vreo probă de vino
văție in sarcina numi
tului Stelea Ion, fapt 
pentru care nu a fost 
necesară luarea vreu
nor măsuri împotriva

■ acestuia. Față de cele 
de mai sus, restituim 
scrisoarea cu propune
rea de a fi clasată și 
cu mențiunea că nu a mai fost necesar să 
incunoștințăm petițio
nara despre rezultat, 
deoarece respectiva nu a recunoscut că ar fi 
scris scrisoarea aceas
ta". (Semnează maior 
Dibuș Nicolae. adjunct 
inspector șef, și It. 
maj. Popa Costică, șef 
birou).

In concluzie, iubiți 
anonimi, care astăzi 
semnați „Un
de..." renunțați la pro
cedeu. Știu, unii din
tre voi au dreptate, 
dar le e teamă... N-au 
curaj. Se poate și 
asta. Dar am o rugă
minte la 
dreptate 
sesizați, 
sinceri, 
P.S. la 
care o I P.S. cu 
rugăm, 
pondenței". Și-l păs
trăm. Vă roagă „U 
grup de foiletoniști".

dv. Dacă aveți în ceea ce 
daci sinteți 
puneți și un 
scrisoarea pe 

trimiteți, 
„păstrați, 

secretul cores-

AM PRIMIT SCRISOAREA DV.!
OAMENI CURAJOȘIdin comuna județul Bis- ne scrie des-Leon Pop Leșul Ilvei, trița-Năsăud, pre un act de mare curaj, care a emoționat locuitorii din satele vecine :„Ploile torențiale și topirea bruscă a zăpezii au umflat apele rîului Valea Leșului, care s-a revărsat, pe unele porțiuni, din albia sa, In furia lor, apele învolburate au rupt poduri de trecere, au antrenat bușteni din pădure, înfundînd podul aflat în punctul de întîl- nire cu rîul Valea Ilvelor. Pericolul inundării caselor din împrejurimi, a terasa- mentului liniei C.F.R. și a depozitului de lemne aflat în apropiere era iminent. Trebuiau luate măsuri urgente de desfundare a podului.Fără să stea pe ginduri, «fidlnd riscurile la care se expunea, Alexandru Savu, tehnician normator la Sectorul II I.F. Leșul Ilvei, s-a aruncat în apă și, cu mult curaj și Indemînare, ajutat de pe mal de mecanicul Bujor Teodor, a scos rind

pe rind buștenii care stăvileau apele. După mai bine de două ore de muncă încordată, de luptă cu valurile, apa rîului și-a reluat cursul normal. Pentru fapta lor curajoasă, cei doi merită toată lauda și stima noastră !“.
PE CIBIN IN JOS...„Problema poluării apelor mai fost ridicată în pre- O aduc totuși la cunoștință, arătînd o situație ce dăinuie de mai mult timp în orașul nostru — ne scrie M. Gheorghe din Sibiu. Rîul Cibin, cu apă destul de puțină, traversează o parte a orașului Sibiu. începînd de la podul șoselei Alba Iulia In jos, pe malurile rîului struit în ultimii de întreprinderi s-au dezvoltat.tul poligrafic, baza de utilaje, fabrica textilă și altele). Aproape toate aceste întreprinderi deversează în Cibin apele reziduale — murdare, rău mirositoare și mai ales otrăvitoare —

a 
să.

s-au con- ani o serie noi, altele (combina-

«a

r*r

care constituie surse de poluare a apei. Apele riului, astfel odorizate, trec pe lingă cea mai mare piață alimentară a orașului și-și răspîndesc miasmele , fără să mai vorbim de pericolul ce-1 prezintă pentru animalele din satele mărginașe, din aval, care se a- dapă din rîu. Bănuiesc că această chestiune este cunoscută de gospodarii orașului și conducerea Întreprinderilor vizate, dar nu se întreprinde nimic pentru soluționarea ei. O fi considerată cumva minoră ?“.

pe care o întîlnești în stațiune. Să exemplific: dacă la exterior, unele vile par mai îngrijite, înăuntru pereții sînt murdari, crăpați, cu instalații sanitare defecte etc.; baia stațiunii nu funcționează, fiind de mai mult timp în reparație ; servitul mesei se face în condiții necorespunzătoare, în mai multe serii, pentru că inexplicabil — circa 1 500 persoane iau masa la singură cantină, în timp celelalte sînt închise (!).Cei veniți la odihnă sesizează conducerii stațiunii toate aceste deficiențe, dar nu se întreprinde nimic pentru a fi înlăturate. Cert este că asemenea „pete" umbresc faima unei frumoase și pitorești stațiuni. Și e păcat !...“.

deoce
SCRISOARE 

DIN TUȘNAD neIon Mosor din Brăila scrie din stațiunea Tușnad, unde-și petrece concediul de odihnă :„Despre stațiunea Tușnad, despre așezarea ei pitorească și marile posibilități terapeutice ce le oferă vizitatorilor nu trebuie să mai pomenesc, binecunoscute.motivele care m-au îndemnat să trimit aceste rînduri: lipsa spiritului gospodăresc

PUȘI PE JERATIC

ele fiind Altele sînt „De citva timp — ne a- duce la cunoștință printr-o scrisoare Vasile Nechifo- riuc, șeful depozitului „Combustibilul" din Pașcani — de la preparația din

Petrila ni se expediază căr- buni-brichete... în stare fu- megîndă. Este lesne de înțeles, în atari condiții, la ce pericol de incendiu sînt expuse clădirile înconjurătoare, rampa unde sînt descărcați cărbunii și cîte pierderi se înregistrează, a- tît pentru unitatea noastră, cît și pentru cetățeni. Am comunicat unității expeditoare această situație, dar fără efect. Ba, mai mult, a- cum cîteva zile a sosit un alt- vagon (nr. 3 153 697 223 483) în interiorul căruia cărbunii ardeau cu flăcări. (Noroc că vagonul avea pereții laterali din metal). A fost nevoie de numeroase manevre pe care le-au executat lucrătorii C.F.R. spre a izola vagonul respectiv, de cheltuieli suplimentare, dar mai ales de intervenția pompierilor pentru a înlătura pericolul unui incendiu ce ar fi putut oricînd să se stârnească.După cum se vede, furnizorul — preparația Petrila — se joacă cu focul. Și noi nu i-am dori să se ardă. De aceea...".

Ținuta străzii, a ansamblurilor șl cartierelor este o adevărată carte de vizită a urbei. Așa cum reiese din numeroase scrisori sosite la redacție, ca și din constatările noastre, venirea primăverii i-a găsit pe gospodarii orașelor mai pregătiți, mai activi față de anii precedenți. Se fac eforturi pentru reajustarea straielor urbane. Totuși, metehnele proastei întrețineri, ale neglijenței și nepăsării n-au fost de pretutindeni izgonite. Ne-am deplasat pe urmele sesizărilor primite. Primul popas : centrul Bucureștiului. Marile bulevarde strălucesc de curățenie. Cartierele mărginașe se află însă la polul opus. In contrast cu aspectul îngrijit al clădirilor, cu arhitectura elevată a noilor ansambluri de locuințe, cu natura, gătită ca de sărbătoare, pe Griviței, Rahovei, Theodor Speranția, Du- dești, o puzderie de hîrtii de toate culorile și tot felul de resturi acoperă drumul, trotuarele, pe porțiuni întinse. In anumite cartiere noi — de exemplu, în F1O- reasca sau Drumul Taberei — aspectul neplăcut al unor artere de circulație, grămezile de ambalaje din preajma unităților comerciale, scuarurile transformate în maidane, toate acestea compromit efectul arhitectonic al clădirilor.Ne aflăm în cartierul Pieptănari. Străzile Greaca, Nedeia, Ion Cornea, Suhaia, Cllniștei arată ca niște baricade, „amenajate" cu concursul binevoitor al I.C.A.B., care a executat aici, toamna trecută, lucrări de canalizare. Aceeași situație ne întîmpină la intersecția străzilor Călugărul Marin și Detunata : pămîn- tul strîns mormane și lăsat să înghețe sub troiene, astă iarnă, s-a transformat, sub ploile primăverii, în noroi... La terminarea lucrărilor, oamenii-întreprinderii au părăsit locul de muncă fără să se mai ostenească să-i redea forma și înfățișarea inițială. Asemeni cu I.C.A.B. procedează și alții : I.C.H.F., I.D.G.B., „Electromontaj", întreprinderile de construcții și montaj etc, care nu prea înțeleg să respecte gospodărirea exemplară și curățenia Capitalei. Salariații unităților amintite sfidează uneori strădaniile întreprinderii de salubritate — care, pe lingă lipsurile cunoscute, are merite reale în buna întreținere a străzilor.Șantierele de construcții au datoria să asigure, printre altele, și curățirea străzilor pe care le folosesc, din imediata apropiere a perimetrului lor de activitate. Or ce se întîmplă ? Mașinile transportă var, nisip, pietriș sau cărămizi și lasă în urma lor, pe drum, dovezi foarte concrete de risipă și neglijență. Constructorii, la rîndul lor. împrăștie materialele pe unde se nimerește, fără să le pese că distrug borduri, flori,

.Iar pe aici constructorii., nu se mai știe cînd 
(cartierul Drumul Taberei)Foto : M. Cioo arbuști etc. L-am invitat pe ing. Paul Dragomirescu, șeful șantierului nr. 1 al I.C.M.-2, să se deplaseze lingă blocul MC 2 din Drumul Taberei. „Față de alte șantiere, mizeria nu-i așa mare !“ — ne spune dînsul. Replica nu mai necesită comentarii.Orașul Piatra Neamț este prin excelență un oraș nou, modern, un oraș-grădină. Ți-e mai mai săprivești la covoarele florale multicolore din ra-șului, la curățenia care domnește aici. La marginea lui însă, in cartierele Mărăței I, Mărăței II, Precista, în curtea interioară a complexului comercial Pietricica — regăsim inestetica priveliște a lipsei de grijă gospodărească. Chiar și aleile și florile au fost distruse. Șoferii cooperativei „Deservirea" și ai altor unități da acest gen iși fac pur și simplu de cap. Sub ochii noștri chiar, autoturismul 1—Nț—1721 manevrează peste gazoanele Înverzite și dispare rapid. Cu același prilej, consemnăm că ridicarea gunoaielor în cartierele mărginașe constituie o problemă încă nerezolvată...I-am întrebat pe tovarășii Mihai Enescu, director general al Direcției generale de gospodărire comunală a C.P.M.B., și Ștefan Gavrilescu, prim-vicepreședinte al Consiliului popular municipal Piatra Neamț, cum se acționează împotriva celor vinovați de murdărirea și desfigurarea străzii 7 Mai întîi — ni s-a arătat — este vorba de cetățenii neglijenți, care aruncă hîrtii, chiștoace, diverse ambalaje, unde se nimerește. Dar inamicii cei mai de temut ai curățeniei sînt întreprinderile certate cu disciplina, cu normele urbane de conviețuire : I.C.M., I.C.S.I.M., I.C.H.F., I.C.R., autobazele etc. Acestea lasă pămintul provenit din săpături pe unde li se năzare, transportă pietriș și nisip cu mașini ce nu se Închid perfect, nu netezesc terenul pe care l-au răscolit, nu-și ridică la vreme materialele ș.a.m.d. Și asta in pofida amenzilor primite ! Pentru ca nici o contravenție să nu mai scape nesancționată, interlocutorii noștri au propus ca, pe viitor, organele de miliție să-și aducă intr-o mal mare măsură contribuția in acțiunea de prevenire și in aplicarea amenzilor. In paralel, edilii orașelor, cu sprijinul larg al cetățenilor, al deputaților, trebuie să-și concentreze eforturile pentru ca să înlăture deficiențele ce determină proasta gospodărire a unor cartiere și să ridice, în sfîrșit, gradul de civilizație din perimetrele mărginașe la nivelul zonelor centrale.
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O RELAȚIE CARE IN INDUSTRIA 

UȘOARĂ NU POATE FI NESOCOTITĂ

Este cunoscut că, prin planul de stat din acest an, s-a stabilit — ca o sarcină primordială — ridicarea susținută a nivelului productivității muncii în fiecare ramură, în fiecare întreprindere, astfel încît să se asigure pe ansamblul economiei naționale un ritm de creștere de 8,8 la sută. Aceasta va însemna, așa cum s-a subliniat la plenara C.C. ai P.C.R. din decembrie anul trecut, atingerea unuia dintre cele mai înalte ritmuri de creștere a productivității muncii din actualul cincinal. Desigur, înde- pi’.ilrea unei asemenea sarcini de importanță majoră pune în fața colectivelor de salariați din întreprinderi problema valorificării cu maximă o- perativitate a rezervelor susceptibile să sporească randamentul muncii productive, într-un cuvînt, să asigure o diminuare a consumului de manoperă pe fiecare produs.Asupra acestui factor esențial al creșterii productivității muncii am orientat investigațiile anchetei de față, desfășurată in două unități ale industriei ușoare : fabricile de confecții de la Rîmnicu Sărat și Vaslui. Ne-am oprit asupra acestor două întreprinderi din considerentul că ambele au un profil de producție și un grad de înzestrare tehnică apropiate. Din larga gamă de sortimente ce se fabrică aici, am ales pentru analiză un produs reprezentativ : uniforma școlară pentru băieți. Acest costum este confecționat în ambele unități după o tehnologie de fabricație identică, cu muncitori de aceeași calificare și cu mașini similare, deci de același randamente■ Ce dezvăluie'wprsmă «omparație 7 în luna februarie a.c., la fabrica din Rm. Sărat, pentru confecționarea unui costum au fost necesare 200 de minute, din care 120 minute pentru producerea unui sacou, 65 minute pentru un pantalon, iar 15 minute pentru finisaj. In aceeași perioadă, la unitatea din Vaslui, pentru confecționarea aceluiași costum au fost necesare 227 minute, care se împart astfel : 136,28 minute pentru un sacou, 73,60 minute pentru un panta- z’?'n și circa 18 minute pentru finisaj. ..ste de la sine înțeles că rezultatele diferențiate în ce privește consumul de manoperă pe unitate de produs la cele două fabrici se reflectă fidel in nivelul producției fizice realizate de -un muncitor. Astfel, în timp ce la fabrica din Rm. Sărat un muncitor produce în opt ore, în medie, 4 sa- couri și ceva mai mult de 7 pantaloni, la aceea din Vaslui, nivelul a- cestui indicator inregistrează abia 3 sacouri și jumătate și 6 pantaloni și jumătate.Chiar dacă judecăm rezultatele numai prin prisma acestor comparații, nu există nici un motiv care să ne rețină să afirmăm că se irosesc importante rezerve de creștere a productivității muncii în una dintre unitățile industriei confecțiilor. Dacă s-ar fi încadrat în consumurile de manoperă cu care se lucrează în prezent la întreprinderea din Rm. Sărat, consumuri despre care deocamdată nu putem spune că sînt sau nu și cele mai raționale, numai în luna februarie a.c. fabrica de la Vaslui ar fi putut produce în plus 2 000 de costume-uniformă pentru băieți.Dar să adîncim investigația. La prima vedere, situația existentă la Fabrica de confecții din Rm. Sărat pare a fi dintre cele mai bune. A- ceasta este și părerea tovarășului Ion Iancu, directorul fabricii, care ne spune că specialiștii întreprinderii se ocupă cu perseverență de perfecționarea organizării producției și a muncii. Cele 13 studii de organizare aplicate anul trecut, bunăoară, au vizat mai buna organizare a locurilor de muncă, asigurarea unei succesiuni optime în desfășurarea proceselor tehnologice, eliminarea timpilor ..morți" la anumite operații, înlăturarea timpilor neproductivi prin preluarea din mers a lucrului între schimburi.Desigur, studiile aplicate au avut un efect pozitiv, dar nu se poate spune că au fost epuizate rezervele de creștere a productivității muncii. Dacă afirmăm aceasta, ne gîndim în primul rînd la faptul că indicele de utilizare a timpului de lucru se menține încă scăzut. în luna februarie a.c., de exemplu, el a atins abia 93,4 la sută. In plus, o parte dintre muncitori nu și-au realizat în această perioadă normele de muncă decît în proporție de 80—99 la sută. Printr-o preocupare sporită pentru ridicarea calificării acestor muncitori și asigurarea tuturor condițiilor pentru desfășurarea ireproșabilă a procesului de producție, cele citeva zeci de muncitori care, deocamdată, lucrează sub normă ar putea să realizeze un spor considerabil de producție.De ce nivelul productivității muncii se menține scăzut la fabrica de confecții de la Vaslui ? Din discuțiile purtate cu unii factori de conducere, am reținut că raționalizarea consumurilor de manoperă nu a intrat în sfera preocupărilor permanente din simplul motiv că... nu a trecut așa mult timp de cîhd fabrica a fost dată în funcțiune (deși sînt mai bine de 3 ani de atunci — n.n.) și, ca atare, nu s-ar fi simțit nevoia acută a unei intervenții hotărîte în acest sens.Punctul de vedere al tovarășului Boris Ciocoiu, directorul general al Combinatului de confecții Vaslui, este edificator în acest sens.

— întrucît fabrica a fost pusă în funcțiune cu puțin timp in urmă, fiind dotată cu mașini și utilaje moderne, montate pe fluxuri tehnologice stabilite de proiectanți, am considerat că nu ar fi necesar să creăm un compartiment specializat de organizare științifică a producției și a muncii.După această discuție am înțeles bine de ce moderna Fabrică de confecții de la Vaslui înregistrează consumuri mari de manoperă pe fiecare produs, situîndu-se — din acest punct de vedere — pe unul din locurile din urmă in ierarhia fabricilor din sector. Ceea ce ne-a nedumerit este un fapt — și anume, cum este posibil ca, într-o unitate industrială nouă, să prindă rădăcini o asemenea optică greșită în legătură cu caracterul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii ? Cu atît mai mult, într-o astfel de unitate trebuia înțeles că organizarea nu e ceva static, dat o dată pentru totdeauna, ci ea trebuie supusă unui proces continuu de studiu, de perfecționare, dictat de sarcinile calitative superioare care stau în fața fiecărui colectiv de întreprindere.Era de așteptat să se fi sesizat pînă acum, de această situație, organele de resort ale M.I.U. — minister care, de altfel, a obținut rezultate meritorii în domeniul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii. Care este rostul studiilor comparative de organizare a producției și a muncii întocmite de ministerul de resort, dacă acesta nu a observat marile discrepanțe care există între re- .•zultatule fabricii din. Vaslui și al», celorlalte unități 7 Chiar și numai raportul dintre muncitorii de bază și cei auxiliari, net defavorabil la unitatea din Vaslui, în comparație cu cel înregistrat de fabrica din Rm. Sărat, de exemplu, era de natură să atragă atenția asupra rezervelor mari de creștere a productivității muncii existente în prima întreprindere.Cert este un fapt și ancheta îl relevă : chiar dacă rezultatele .sînt diferite, și într-o fabrică și în cealaltă există Încă importante resurse de creștere a productivității muncii. Valorificarea lor nu poate avea loc de la sine, ci printr-o acțiune perseverentă de organizare superioară a producției și a muncii, care să vizeze folosirea completă și productivă a timpului de lucru, întărirea ordinei și disciplinei în muncă, reducerea consumului de manoperă pe unitatea de produs. Acestea sînt condiții esențiale ale sporirii rodniciei muncii, ale fructificării la un nivel superior a potențialului tehnic și uman de care dispun cele două întreprinderi.
Constantin DUMITRU

Este pentru prima oară, de la intrarea sa în circuitul economic, clnd Exploatarea minieră Leșul Ursului reușește ca, în primul trimestru al unui an, să se prezinte cu sarcinile de plan îndeplinite la toți indicatorii și să extragă cantități suplimentare de barită. Un atare reviriment economic a survenit în ultimele două decade ale trimestrului, după ce în lunile ianuarie și februarie — Ia fel ca și in anii trecuți — producția nu s-a ridicat la nivelul stabilit, înre- gistrîndu-se o restanță la capitolul de plan minereu extras. Succesul obținut constituie o dovadă e- locventă a capacității organizatorice și tehnice de care dispune colectivul de aici, pentru a-și realiza în bune condiții sarcinile ce-i revin față de economia națională.Punctul de pornire spre o redresare totală a întregii activități economice de la Leșul Ursului l-a constituit analiza amănunțită, inițiată la fața locului, de către biroul comitetului județean de partid, a unor deficiențe care persistă de mai multă vreme în cadrul exploatării. Bazîndu-se pe materialul faptic existent, pe calcule economice și aspecte culese de la locurile de muncă, prin intermediul peliculei, dezbaterea organizată de către comitetul județean de partid la Leșul Ursului a avut un pronunțat caracter de lucru, stimulînd inițiativa comuniștilor în abordarea cu toată răspunderea a cauzelor neajunsurilor semnalate. Au fost puse în evidență o seamă de probleme cu privire la îmbunătățirea disciplinei muncii, în general și a disciplinei tehnologice, în special. De a- semenea, s-a schițat și definitivat un amplu program de măsuri, care vizează atît înfăptuirea o- perativă a sarcinilor curente, legate de îndeplinirea planului pe 1970, cît și modul de a acționa pentru soluționarea problemelor de perspectivă. Din acest program rețin atenția, în mod deosebit, măsurile menite să determine o creștere simțitoare a productivității muncii în abataje, prin deschiderea unor panouri

de rezervă, precum și îmbunătățirea continuă a randamentelor la instalațiile de preparare, pe baza extinderii tehnologiei diferențiate la mine- reurile complexe. S-au stabilit, de asemenea, măsuri concrete privind folosirea rațională a utilajelor din dotare șl respectarea strictă a graficelor de revizii și repara-

tehnologiilor de preparare. în loc să combată tendința de împăcare cu neajunsurile, de tolerare a indisciplinei în producție, fostul secretar al comitetului de partid a înlesnit promovarea unui stil de muncă arbitrar în conducerea activității economice. S-a ajuns pînă a- colo, lncît muncitorilor și cadrelor tehnice nu le era

31,5—33 tone pe abataj și zi, față de 53, cît se prevede prin studiul tehni- co-economic coroborat cu sarcinile ce revin exploatării în actualul cincinal. Productivitatea scăzută obținută în aceste panouri este pusă mai mult pe seama „tectonicii specifice", deși ea este determinată, în principal, de lipsa de ritmicitate în a-
LA EXPLOATAREA MINIERĂ LEȘUL URSULUI
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ții. Alte măsuri se referă la întărirea asistenței tehnice în toate sectoarele și de-a lungul întregului proces de extracție și preparare, începînd din abataj și pînă la obținerea produselor finite.Nu mai insistăm asupra neajunsurilor din perioadele precedente. Important este că acestea puteau fi înlăturate mai de mult. Dar, deși interesele planului și ale producției cereau acest lucru, fosta conducere a exploatării a lăsat să treneze situația critică, nu a acționat prin măsuri concrete pentru mărirea vitezelor de înaintare în galerii, pentru perfecționarea metodelor de exploatare, asigurarea abatajelor de rezervă și îmbunătățirea

permis să-și spună deschis părerea în problemele economice sau ale muncii de partid. Izolarea de colectiv a fostei conduceri a exploatării și a unor membri ai comitetului de partid, Ignorarea propunerilor făcute în a- dunarea generală a sa- lariaților au dus la perpetuarea unor grave neajunsuri de natură tehnică și organizatorică, la amplificarea lor pe parcurs,’ încît înlăturarea lor necesită, în continuare, aplicarea unor măsuri hotărî te.De pildă, și în prezent, datorită slabei aprovizionări a locurilor de muncă cu carbid, lemn de mină, vagonete goale și altele, într-o serie din panourile active se realizează doar

provizionarea cu materiale, încălcarea tehnologiilor de exploatare. De asemenea, coeficientul de folosire extensivă a mașinilor de mare randament din subteran nu se ridică la nivelul posibilităților. Și, în prezent, u- nele locomotive continuă să circule pe galerii neîntreținute, ajungînd la un grad avansat de uzură; de asemenea, multe din mașinile de perforat sînt „uitate" prin ramblee, iar pe hălzi stau aruncați zeci de vagoneți, fără ca cei vi- novați să suporte vreo consecință materială. în u- nele abataje și galerii continuă să se dea „asalt" pentru cantitate, ajungîn- du-se pînă la practica de a camufla sterilul. Iată de ce a devenit necesar

ca maiștrii din subteran, șefii de sectoare și geologii să-și consacre mai mult timp pentru munca în abataje, să indice zonele mineralizare și să întocmească schițe precise de exploatare, ca unele cadre tehnice din cadrul exploatării și combinatului să nu-și mai irosească timpul, prin birouri, cu redactarea de circulare, cl să acorde a- sistența tehnică competentă și la timp, de care se simte nevoia la locurile de muncă.Minerii de la Leșul Ursului au pornit hotărît pe drumul redresării activității economice, angajîn- du-se într-un mare efort pentru realizarea sarcinilor de plan la zi, dar și pentru recuperarea producției fizice nerealizate anul trecut, declarată în mod fictiv de fosta conducere a exploatării și care nu s-a regăsit în bilanțul economic-financiar. Desigur, succesul deplin depinde, fără doar și poate, și de sprijinul permanent și eficient pe care ei îl așteaptă din partea ministerului de resort. în acest sens, ing. Gheor- ghe Manta, de la comisia economică a comitetului județean de partid, ne spunea că specialiștii din Ministerul Industriei Minelor și Geologiei trebuie să definitiveze cit mai repede posibil tehnologia de preparare pentru toate sorturile de minereuri complexe. De asemenea, ei trebuie să manifeste mai mult interes față de comportarea in funcționare a utilajelor din dotarea noii flotațil. deoarece se constată că .o parte din celule nu suportă concentrația de bioxid de sulf prescrisă, erodîn- du-se prematur.Experiența din ultima lună demonstrează că, perseverînd în aplicarea neîntîrziată a tuturor măsurilor stabilite și bucu- rîndu-se de întregul sprijin al ministerului de resort, este pe deplin posibil ca minerii de la Leșul Ursului să consolideze rezultatele de pînă acum, să realizeze exemplar sarcinile de plan și angajamentele asumate In întrecere tn acest ultim an al cincinalului.
Ion MANEA 
corespondentul „Sclnteil*

CONTRASTE

• La Fierbinți, peștele 
se frige pe plita 

nepăsăriiîntr-o scrisoare trimisă redacției se semnalează că, în comuna Fierbinți, județul Ilfov, există posibilități nevalorificate pentru dezvoltarea, în cadrul cooperativei a- gricole, a pisciculturii. Care sînt argumentele? Jumătate din comună se învecinează cu lunca rîului Ialomița. Pe luncă se scurge apă din lacul Snagov la care se a- daugă și o sumedenie de izvoare, ceea ce face ca multe hectare de teren să nu poată fi folosite pentru culturi agricole. Prjn lucrări simple s-ar putea amenaja un e- leșteu, lucru pe care l-au făcut de altfel cooperatorii din comuna vecină — Dridu — care au ajuns să se mîndrească cu rezul-
• Ulciorul

In secția de polietilenâ a Uzinei de prelucrare a mase
lor plastice din Buzâu Foto : Agerpres

La întreprinderea de prefabricate
■ ..........................................      11 >J

din beton-Craiova

Produse cu însușiri
’ f

calitative superioareProdusele întreprinderii de prefabricate din beton Craiova sînt tot mai mult folosite pe numeroase șantiere de construcții din țară. Gama variată a prefabricatelor. din beton ce se realizează în cele trei secții ale întreprinderii — prefabricate din beton armat, beton celular auto- clavizat, tuburi precom- primate — dă posibilitate colectivului întreprinderi; să furnizeze constructorilor materiale pentru cele mai diverse obiective industriale și social-cultu- rale. Din nomenclatura prefabricatelor din beton armat se disting, prin însușirile lor, panourile pentru locuințe, elementele pentru construcții industriale și agrozootehnice, stîlpii pentru linii e- lectrice aeriene și palieril pentru plantațiile de vii. Numai panourile pentru locuințe se fabrică în 5 tipuri de confort, deci într-o gamă diversificată. Aceste panouri, fabricate la Craiova, au parametri calitativi superiori, atît din punctul de vedere al izolației fonice și termice, cît și al modului de împărțire a apartamentelor. în același timp, utilizarea panourilor dă posi

bilitate constructorilor să obțină o înaltă productivitate a muncii pe șantiere, în toate anotimpurile, chiar și în cele mai puțin favorabile lucrului în aer liber.Am vizitat și secția beton celular autoclavizat, unde se produc, în primul rînd, înlocuitorii de cărămidă. Betonul de a- cest gen este foarte indicat în construcții datorită remarcabilelor sale calități termice și fonice. Se remarcă, de asemenea, greutatea redusă pe metru cub a betonului celular autoclavizat — 700 kg pe metru cub, față de 1 800 kg pe metru cub, cît are cărămida clasică — ceea ce aduce mari e- conomii la transportul și manevrarea acestui material de construcție. Tot din beton celular autoclavizat se fabrică aici materiale de izolații sub formă de plăci, de diverse dimensiuni, pentru izolarea acoperișurilor de construcții industriale, elemente armate pentru pereți despărțitori la locuințe, pereți exteriori la clădiri industriale. Folosirea lor la astfel de construcții exclude numeroase operații de finisaj și

importante cantități de materiale, panourile respective avînd suprafețe plane curate, cu un finisaj de calitate superioară.Cea de-a treia secție din cadrul întreprinderii craiovene — secția de tuburi precomprimate — produce tuburi cu diame- tre de 6G0, 800 și 1 000 mm, în lungime de cîte 5 metri. Rezistența acestora la presiune este de 4,7 și, respectiv, 10 atmosfere. Tuburile fabricate la întreprinderea craioveană se pot folosi la aducțiuni de apă, irigații, precum și în construcții industriale diferite. La standul da probă, tuburile sînt supuse unor presiuni ce depășesc de 1,5 ori solicitările înregistrate în regimul de lucru al conductelor de a- limentare cu apă. In prezent, în depozitele întreprinderii de prefabricate din beton Craiova se află în stoc cantități însemnate de tuburi de toate dimensiunile (peste 35 km) și acestea se pot livra la cerere, fără repartiție, cu plata prin virament sau numerar unităților economice. (Rep. publicitar).
Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii*

A investi
înseamnă

(Urmare din pag. I)gerată, întrucît sînt prevăzute să Intre in funcțiune noi capacități la fabricile de produse ceramice din Sibiu, Sătuc-Buzău, Țăndărei.Cu toată claritatea trebuie înțeles că nu se mai poate admite angajarea fondurilor de investiții în capacități și obiective care, după darea în funcțiune, vor fi insuficient folosite, ca de altfel, și în acele lucrări ce ignoră regula elementară ca orice nouă investiție să asigure realizarea de indicatori economici superiori capacităților și obiectivelor similare, mai vechi. Este greu de presupus i ce raționamente economice au avut in vedere acei proiectanți care au întocmit documentația pentru dezvoltarea întreprinderii „Arta Textilă" din Timișoara, atunci cînd au preconizat un nivel al cheltuielilor la o mie lei producție marfă mai ridicat decît cel practicat în acel moment de respectiva unitate, diminuînd astfel mult nivelul rentabilității, în raport cu cea efectiv înregistrată în prezent. Alteori, paradoxul este Împins pînă Ia limita absurdului, așa cum poate fi caracterizată situația în care s-a aflat investiția preconizată să se execute la Fabrica de cărămizi din Lugoj. Documentația întocmită de Institutul de proiectări pentru industria materialelor de construcții a prevăzut ca, prin dezvoltarea producției de cărămizi la această unitate, nici mai mult, nici mai puțin să se lucreze cu o pierdere anuală de a- proape 400 000 lei, fapt care, bineînțeles, nici nu a putut fi luat în discuție. Noi nu avem atîtea resurse de investiții pentru a ne permite irosirea lor, pentru a tolera subiectivismul și voluntarismul în acest domeniu.Eficiența economică a investițiilor poate spori mai mult, în alte cazuri, prin folosirea deplină a avantajelor pe care le prezintă construirea și folosirea în comun a dotărilor și utilităților de către mai multe obiective care se află amplasate în aceeași zonă industrială. Este o cale insistent recomandată în ultimii ani tuturor factorilor care participă la realizarea programului de investiții. Uneori însă unii dintre el uită de ea, lucru care se resimte, în primul rînd, asupra cheltuielilor de execuție. Demon- strîndu-se că o bună parte din utilitățile Fabricii de obiecte sanitare din porțelan și placaje pentru finisaje în construcții din Cluj pot să fie realizate și exploatate in cooperare cu celelalte unități, prevăzute a se amplasa în zona industrială respectivă, s-a putut renunța la construirea unui atelier mecanic în exclusivitate pentru această unitate, care costă mai bine de 4,6 milioane lei.Proiectele pe care le-am analizat în ultimul timp, în vederea avizării, ne-au convins că mai sînt încă proiectanți care manifestă o nepermisă „generozitate" cu banii statului, ca și titulari de investiții care închid ochii în fața unor asemenea acte de irosire a fondurilor de investiții. Amenajarea piscicolă Babadag a stîrnit vii discuții la bancă. In ciuda soluției evident costisitoare, proiectantul a rămas intransigent pînă în momentul cînd însuși titularul investiției — Ministerul Industriei Alimentare — a intervenit, dispunînd

a socotireducerea costului investiției cu 1,3 milioane lei, sumă care, dacă ar fi fost cheltuită, ar fi ridicat termenul de recuperare a fondurilor investite la 24 de ani, termen mai mare de a- proape 2 ori decît la alte amenajări piscicole.Nu de puține ori se ajunge Ia umflarea costului Investițiilor pentru că, în primul rînd, titularii de investiții, și, prin ei, proiectanții nu au înțeles pe deplin că — între factorii care condiționează creșterea eficienței economice în domeniul investițiilor industriale — un Ioc principal îl ocupă reducerea sistematică a ponderii cheltuielilor • pentru construc- ții-montaj în volumul total al investițiilor. Deși de mal multă vreme se desfășoară o acțiune susținută pentru diminuarea părții pasive a investițiilor și creșterea corespunzătoare a ponderii părții active a fondurilor fixe — mașini, utilaje, instalații — recent am avut prilejul să întîlnim în proiectele supuse spre a- vizare abateri de la această indicație expresă a conducerii partidului și statului. Prin înlăturarea fenomenelor de supradimensionare a unor construcții ce urmează să se execute la fabrica „Flacăra" din Ploiești și reexaminarea suprafețelor prevăzute a fi construite la Fabrica de mobilă Caransebeș, de pildă, s-au putut economisi ușor peste 4,4 milioane lei.Dacă în toate cazurile amintite în rîndurile de față, ca și în altele, risipa a fost stopată la vreme, este desigur un lucru deosebit de folositor pentru economie. Aceasta nu ne Împiedică să facem totuși cîteva remarci. Toate aceste proiecte au fost analizate și avizate de consiliile tehnico-știin- țifice ale ministerelor de resort și cele mai multe dintre ele au fost notate cu calificative superioare ; sîntem convinși că nu pentru gravele omisiuni despre care am discutat pînă acum. In aceeași măsură, credem că nu deficiențele de concepție și fundamentare au servit drept etalon pentru stabilirea premiilor a- cordate proiectanților. Dacă totuși ne înșelăm, se impune ca torurile în drept să reanalizeze sumele plătite și să stabilească o cît mai corectă corelație între veniturile obținute și cantitatea și calitatea muncii depuse, așa cum o cer principiile retribuției socialiste.Rezultatele obținute în cele cîteva luni de la aprobarea legii privind organizarea, planificarea și executarea investițiilor ne îndreptățesc să afirmăm că atragerea organelor Băncii de Investiții în activitatea de avizare a indicatorilor de eficiență a creat condiții pentru o contribuție activă a acestora la fundamentarea angajării fondurilor statului. Cert este faptul că noi toți, cei care, într-un fel sau altul, avem atribuții și răspunderi în gospodărirea unei părți importante a venitului național — proiectanți, titulari de Investiții, organe de planificare, constructori, organe de avizare și de finanțare a investițiilor — avem datoria ca Împreună și fiecare în parte să ne sporim aportul la continua ridicare a e- ficienței economice a investițiilor, astfel ca orice obiectiv nou, orice capacitate nouă să-și atingă scopul, să răspundă unei nevoi reale, să contribuie la creșterea avuției naționale.

țațele obținute tn piscicultura. Dar lucrurile se tărăgănează de la un an la altul. Bieții „fierbințeni" se uită cu jind după „o fîță", iar în lunile secetoase peștele se zbate cum poate în zmîrcu- rile luncii așteptînd barza să-l devoreze. Și autorul scrisorii ne cere să „aprindem prin „Scînteia" pe bieții „fierbințeni" care nu-s de loc fierbinți pentru o cauză atît de folositoare lor". Chiar dacă este vorba de apă, am aprins această scin- teie, cu convingerea că membrii cooperativei agricole din Fierbinți vor analiza propunerea și dacă o vor găsi bună, îi vor da viață, un lucru : să mească nu cu ci cu căldură.
Se cere o pri- răceală,

nu merge
de multe ori la apă

La întreprinderea a- 
gricolă de stat Todi- 
rești, județul Vaslui, o 
mare cantitate de apă 
necesară îngrășătoriei 
de porci este transpor
tată zilnic cu cister
nele de la distanță. 
Pare un lucru curios 
deoarece, încă din 1968, 
au început aici lucrări 
pentru alimentarea cu 
apă a sectorului zoo
tehnic. Chiar s-a stabi
lit ca executantul — 
întreprinderea jude
țeană de construcții- 
montaj Vaslui — să 
termine lucrarea în 
trimestrul patru al a- 
nului 1968. Dar terme
nele de dare în folo
sință au fost aminate 
mereu, ultimul fiind 
prevăzut pentru sfirși-

țul anului 1969. Și fleam, lucrarea este tot 
in faza de... șantier. 
Din suma totală a in
vestiției de 897 000 lei, 
mai sint de executat 
lucrări in valoare de 
263 000 lei. Beneficiarul 
are obiecții și in ce 
privește calitatea lu
crărilor. Se pare că, 
plictisită de această 
lucrare, întreprinderea 
constructoare nu s-a 
mai prezentat anul a- 
cesta nici măcar pen
tru fixarea unui nou 
termen de dare in fo
losință. E nevoie de 
o propunere pentru că 
ulciorul constructoru
lui incorect și nepăsă
tor nu poate merge de 
multe ori la apă.

• Contul penalizărilor
nu poate crește 
la infinitMobila fabricată la Combinatul pentru exploatarea și industrializarea lemnului Satu- Mare se bucură de un prestigiu crescînd, fiind tot mai mult solicitată de cumpărători, în astfel de condiții, firește, exigența față de calitate nu trebuie să prezinte nici cea mai mică „fisură". Ce arată însă realitatea ? De la începutul anului, 186 de garnituri de mobilă au fost respinse pentru remedieri. Cauzele 7 Un adevărat flux al deficiențelor generate de unele materiale necorespupză- toare livrate de furnizori. O primă categorie de neajunsuri o provoacă aprovizionarea neritmică cu repere masive pentru mobilă, care adesea pre

zintă prelucrări mecanice cu defecte, de la întreprinderi similare din Oradea, Arad și Dej. Unul din furnizorii permanent corigenți la capitolul calitate este fabrica „Fierarul" din Arad. Feroneria livrată de această fabrică — mai ales mecanismul cu arcuri pentru canapelele „Magnolia" și „Olt III*  — prezintă atîtea deficiențe încit s-a înființat un atelier special pentru remedieri. Adresăm o întrebare acestor furnizori de materii prime și materiale ai C.E.I.L. Satu-Mare : au aflat oare de Legea contractelor economice, recent intrată în vigoare 7 Contul penalizărilor crește continuu. Se va vedea la ora scadențelor cit a înregistrat
• Dacă mintea cea

de pe urmă...
Cu doi ani in urmă, 

avînd in vedere pro
gramul de dezvoltare 
și sistematizare in 
perspectivă a între
prinderii, la Uzina me
canică din Cugir a în
ceput construcția unei 
antestații de cale fera
tă. Valoarea investiției 
— circa 8,3 milioane 
lei. Anul trecut, ante- 
stația a fost dată in 
exploatare. Cu acest 
prilej a fost achizițio
nată și o locomotivă 
Diesel pentru deservi
rea uzinei, pentru care 
s-au plătit peste două 
milioane de lei. Și cum 
există cale ferată și lo
comotivă, a fost anga
jat și personalul nece
sar : 4 impiegați, 4 șefi 
de manevră, 8 manipu- 
lanți, 4 mecanici de lo
comotivă, 3 ajutori 
mecanici de locomoti
vă. tn total 23 de sa
lariați plătiți de uzină. 
Care a fost eficiența 
acestei investiții? Două 
cifre spun totul: anul 
trecut U.M. Cugir a 
plătit locații căilor fe
rate, pentru vagoanele 
staționate peste tim
pul normal, in valoare 
de 189 230 lei, iar în

primele două luni din 
acest an, încă 70 000 
lei. Locomotiva Diesel 
o zi lucrează și trei 
stă din cauza unor re
petate defecțiuni. Clă
direa stației, nouă și 
modernă, este pustie. 
„Uzina nu are nevoie 
de clădire" — declară 
loan Danciu, directo
rul comercial al uzi
nei. De ce s-a con
struit ? — ne între
băm noi. Aceeași întrebare și-o pune a- 
cum și conducerea u- 
zinei. Cert este că uzi
na vrea să abandoneze 
propriiț-i creație. In 
acest sens, a pro
pus direcției regio
nale C.F,R. să-i pre
dea în exploatare în
treaga lucrare. Aceas
ta nu este însă de a- 
cord, invocind rațio
namente de eficiență 
economică. Nu cunoaș
tem soluția finală, tn 
orice caz, avem in față 
un exemplu tipic de 
investiție negîndită, 
ineficientă. Și, pentru 
că este vorba de calea 
ferată, risipei din ba
nii statului trebuie să 
i se pună frina.
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BIBLIOTECILE PUBLICE 
Șl CENTRELE

DE DOCUMENTARE
Cine va construi puntea de aur a unei colaborări 

mult așteptate ?F Dezvoltarea economică, socială și culturală a tării noastre în anii socialismului a determinat o amplificare fără precedent a rețelei de biblioteci. Cele 20 de mii de unități cite există la ora actuală, dispunînd de peste 103 milioane de cărți și periodice, atrag în cadrul unei activități intelectuale specifice milioane de cititori. Biblioteca devine un instrument de lucru indispensabil, ceea ce impune o serie de transformări importante, izvorîte din nevoia adaptării continue la sarcinile pe care le are de îndeplinit. In aceste condiții apare ca absolut necesar un dialog susținut între biblioteci și centrele de informare și documentare, chemate să servească deopotrivă activității științifice și culturale.Or, tocmai în acest sens, sînt încă multe de făcut.în primul rind, surprinde lipsa u- nui limbaj comun în abordarea problemelor bibliotecilor și ale centrelor de documentare, ca părți componente, complementare ale aceluiași proces informațional. Pe plan mondial s-a impus o concepție dinamică despre biblioteci în cadrul ansamblurilor informaționale, concepție care face posibilă adoptarea unor soluții noi, nu numai în munca de asigurare a resurselor primare ale informației, ci și în ansamblul activității de sprijinire a științei, producției, culturii unei țări. Dacă cercetăm însă lucrările din domeniul biblioteconomiei scrise la noi în ultimii ani, constatăm că acestea privesc mai mult istoria cărților și a bibliotecilor, consemnarea și cercetarea unor lucrări cu valoare bibliofilă și muzeografică din secole trecute, fără îndoială interesante, dar care nu se înscriu în necesitățile actuale din acest sector. De asemenea, în cercetările făcute de documentariști accentul se pune îndeosebi pe discutarea unor procedee de viitor, fără a ține seama de realitățile și nevoile noastre contemporane. De aceea, găsirea unui limbaj comun între bibliotecari, documentariști, oameni de știință și cultură, tehnicieni pe linia perfecționării activității bibliotecilor, a participării lor mai intense și mai eficiente în cadrul sistemului național de informare și e- ducare constituie, după opinia noastră, una din sarcinile cele mai importante care ne stau în- față.Pe de altă parte, există în momentul actual o seamă de paralelisme și insuficiențe rezultind din lipsa de cooperare între rețeaua de biblioteci și centrele de documentare în ce privește asigurarea colecțiilor de cărți și periodice, elaborarea de bibliografii și buletine de informare și mai ales în difuziunea izvoarelor de documentare pe scară națională.In această privință, am dori să formulăm unele sugestii, fără pretenția de a epuiza toate posibilitățile pe care le-ar putea oferi o cooperare reală între rețeaua de biblioteci și centrele de documentare.Se știe că Institutul de documentare tehnică are într-o seamă de orașe din țară oficii prin care se transmit materiale documentare către beneficiari. Astfel de oficii funcționează insă în paralel cu bibliotecile locale. De aceea, difuziunea informațiilor selectate și prelucrate de către I.D.T. și de alte centre de documentare ar putea foarte bine să se realizeze prin intermediul marilor biblioteci municipale și orășenești locale, ai căror cititori sînt de obicei și beneficiarii serviciilor de documentare. La sate, mari posibilități pentru răspîndirea informației agrotehnice oferă vasta rețea a bibliotecilor comunale, care poate aduce un sprijin real, în raport de specificul unor nevoi locale, în promovarea experienței celei mai înaintate în acest domeniu. Posibilitățile oferite de bibliotecile comunale ar putea fi fructificate într-o mai mare măsură și de cadrele didactice din mediul rural, care resimt din ce în ce mai mult nevoia unei informări științifice corespunzătoare pentru domeniul lor de activitate. De asemenea, o colaborare fructuoasă ar trebui să se realizeze, după părerea noastră, și între viitorul Institut Național de Documentare și Biblioteca Centrală de Stat, biblioteca națională a țării, atît pe linia asigurării unei baze cit mai largi a surselor primare ale documentării, cît și pe linia introducerii procedeelor moderne de utilizare cu maximum de eficiență a acestor colecții. In același timp, între marile biblioteci ale țării

(Biblioteca Centrală de Stat, Biblioteca Academiei, bibliotecile universitare, bibliotecile centrale ale ministerelor și principalele biblioteci municipale) s-ar putea realiza pe această bază o mai bună profilare a surselor de informare primară din străinătate, introdueîndu-se criterii științifice de asigurare a bazei materiale necesare și o evidență centralizată în cadrul unui catalog colectiv național. De asemenea, s-ar scurta timpul irosit de cititori pentru așteptarea cărților, s-ar elimina munca obositoare de consultare a greoaielor cataloage actuale. Dacă adăugăm și posibilitatea înlocuirii cu procedee moderne a muncii manuale, migăloase, desfășurate de bibliotecari pentru înregistrarea, catalogarea, clasificarea și împrumutul publicațiilor, ne apare în față un întreg domeniu, neexplorat încă, al ridicării productivității muncii intelectuale, care ar putea duce la realizarea pe plan național a unor economii de milioane ore de muncă. Toate acestea ar putea să se înscrie într-un plan de perspectivă, care să înceapă cu experimentarea unor procedee de modernizare mai simple, cu rezultate vizibile într-un timp scurt și fără cheltuieli prea mari. în acest sens s-ar impune concentrarea atenției către realizarea u- nor unități model, a căror experiență ar putea fi preluată, adaptată și perfecționată ulterior.O importantă latură de colaborare între sistemul bibliotecilor șl unităților de documentare o constituie și pregătirea cadrelor de specialitate. Căci în prospectarea necesarului lor, atît în biblioteci, cît și în unitățile de documentare există cel puțin două cerințe fundamentale comune care merită a fi luate în seamă. Pe de o parte, nevoia, în ambele cazuri, de oameni specializați în tehnica de bibliotecă, pe de altă parte, de cadre care să aibă o înaltă specializare de ramură (chimie, fizică, matematică, filozofie, drept etc.) și apoi una ulterioară, privind tehnica evaluării, prelucrării și clasificării documentelor (bibliografi, documentariști).Sursele de informare bine și diferențiat puse în valoare prin intermediul amplei rețele de biblioteci a țării constituie și premisele unui proces mai intens de educație științifică multilaterală, de cultivare a deprinderilor de muncă, disciplină, concentrare a atenției, cheltuirea în modul cel mai folositor a timpului liber. Bogăția de informații a epocii contemporane ne obligă în mod necesar la' căutarea de soluții practice de dinamizare și optimizare a serviciilor de bibliotecă, mergînd de la' mica mecanizare pînă la folosirea procedeelor automate complexe in cadrul unor soluții arhitecturale globale. In această privință sîntem datori să avem în vedere cele mai mari și mai importante biblioteci de care dispunem pentru a le supune proceselor de înnoire corespunzătoare. Pentru a atinge un a- semenea scop, este necesară în primul rînd împiedicarea fărîmițării in continuare în compartimente închise a forțelor intelectuale și a resurselor materiale de care dispunem în acest sector : biblioteci publice de stat, biblioteci sindicale, biblioteci ale cooperației, biblioteci școlare, universitare, centre de documentare, biblioteci tehnice din întreprinderi și instituții etc., unități care funcționează in multe privințe paralel, fără nici un fel de corelare științifică. Fiindcă ne aflăm în așteptarea unor reglementări privind organizarea sistemului național al informării și documentării, ne exprimăm părerea că ele trebuie să aibă un cadru foarte larg, care să permită și să impună o cooperare reală între toate departamentele care au în subordine unități de biblioteci și documentare, să ducă la precizarea raporturilor care trebuie să existe intre acestea, atit în asigurarea bazei documentării științifice naționale, cit și in gospodărirea ei chibzuită, in difuziunea in raport de nevoile diverselor categorii ale populației.Din examinarea, fie și sumară, a problemelor expuse mai sus, se desprinde, după părerea noastră, necesitatea unei ’ cooperări reale între rețeaua de biblioteci și centrele de documentare, spre folosul științei, economiei și culturii naționale.
Dumitru BALAEȚ

însemnări despre spectacolul

Ansamblului folcloric din Turcia

Expresia artistică 
a unor nobile 

sentimenteSe spune că, dacă vrei să cunoști sufletul unui popor, gîndurile și obiceiurile lui, trebuie să afli, mal întîi, taina cîntecelor sale...Aseară, i-am aplaudat Îndelung pe solii artei turce, darnici în cîntece și dansuri; am asistat la un spectacol de folclor autentic, la un spectacol in care ne-au fost redate, cît se poate de direct, de simplu, generozitatea, căldura sufletească, romantismul unui popor, sensibil și talentat. In suita ,.Ha- !ayi“ — opt perechi de tineri purtau în mîinile lor lumini, sugerînd respectul pentru iubire, pentru oameni ; dansatorii erau înconjurați, ca la șezătorile noastre, de băieți și fete, iar la rindul lor aceștia erau păziți de tineri cu iatagane, pentru ca liniștea să nu le fie tulburată. „Halayi", la lumina focurilor din „cira“, sugera o sărbătoare a liniștii, dragostea împărtășită. In folclorul turc dragostea este cea care inspiră, dragostea este sentimentul care dă unduire muzicii, eleganță mișcării. „Cîntecele pentru Silifke" aveau nostalgia, dorul, cuvîn- tul de chemare pentru fata iubită. Sobrietatea, echilibrul mișcării, fiorul gîndurilor le sînt caracteristice. Am urmărit cum discipolii toboșarului Karayilan învirteau „dawl“-ul (instrument asemănător tobei noastre) îndeplinind acel vechi ritual de a înde

părta, prin sunete percutante, „spiritele rele".In folclorul oriental, sunetele persistente sînt considerate ca avînd puteri nebănuite. Cînd învîrtești „dawl“-ul, așa cum făceau dansatorii din Kastamonu, dorința Inimii devine speranță, apoi aproapele tău crede în ea, apoi prietenii... „Meryem" — femeia iubită — își ascunde o- chii, iar bărbatul lși destăinuie întregul zbucium. „Meryem" este simbol de puritate și frumusețe. Dansatori din Bitlis înconjurau perechea, ferind-o de ochii răuvoitori, păzindu-i gingășia vorbelor, taina înțelegerii. Fiecare dans respectă un ritual pe care și acum, după secole. îl admiri, îi recunoști profunzimea. Nimic nu-ți rămîne străin, nici din cîntecele lui Metin Pala, care exprimă în muzica sa a- celași profund senti-
★

ment de dragoste, atmosfera de mare seninătate a ceremoniilor de nuntă. Din Brusa s-au adus pe scepă „dansuri de sabie și spadă", dansuri despre lupta dreaptă și despre pace ; din Gaziantep un tablou viu de petrecere, plin de mișcare.Echilibrul, unduirea molcomă, ponderată, într-un cuvînt, arta adevărată, valoroasă, rămin caracteristice spectacolului artiștilor turci. Și atunci cînd tinerii din Silifke ne-au povestit obiceiurile lor, și atunci cînd ne-au evocat, mireasma portocalilor, drumul caravanelor de cămile spre ținuturile muntoase, și atunci cînd ne-au istorisit datini pe care le respectă de milenii poporul turc, glasul, mișcările lor trădau prin artă emoția unor nobile sentimente.
Smaranda OȚEANU

★Ansamblul folcloric din Turcia condus de Halii Ogulturk, care se află în turneu în țara noastră a prezentat miercuri seara, sub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, un nou spectacol în sala Ansamblului Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Spectacolul a fost urmărit cu interes de un numeros public, egre a aplaudat călduros arta oaspeților turci.Printre persoanele oficiale prezente la spectacol se aflau Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Va- sile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea. •Au asistat, de asemenea, membri ai Ambasadei Turciei la București. (Agerpres)

Scenă din spectacol Foto : Gh. Amuza
FAZA REPUBLICANĂ A FESTIVALULUI DE TEATRU ȘCOLARtPIATRA NEAMȚ (coresp. „Scîn- teii"). Ieri a avut loc, în sala Teatrului tineretului din Piatra Neamț, festivitatea de deschidere a fazei republicane a „Festivalului teatrului școlar", amplă manifestare culturală consacrată tinerelor talente, organizată pentru prima oară în țara noastră, sub egida Consiliului Național al Organizației pionierilor.In orașul de la poalele Cozlei au sosit, cu acest prilej, din întreaga țară, 725 de actori amatori din școlile de cultură generală și licee, împreună cu 90 de regizori și îndrumători ai celor 35 de echipe de teatru școlar, reprezentînd județele și municipiul București.Tinerii actori din școli prezintă, în zilele de 15, 16 și 17 aprilie, atît di

mineața cît și după-amiaza, pe scena elegantului Teatru al tineretului din localitate, piese pentru copii și din viața copiilor, aparținînd dramaturgiei originale, ori piese realizate pe baza unor basme celebre românești sau străine. Județul Neamț va prezenta, prin formațiile de teatru reunite ale școlilor generale nr. 4 din Piatra Neamț și nr. 2 din Tg. Neamț, un spectacol intitulat : „Nică a lui Ștefan a Petrei", o reușită dramatizare după „Amintirile din copilărie" ale lui Ion Creangă, plăsmuită de prof. Ion Mironescu și Mihai Mancaș; conducerea artistică a acestui spectacol aparține lui Constantin Negri de la Teatrul tineretului ; au mai colaborat : prof. Zaharina Cucu, Alexandrina Mancaș și Mihai Cușmir.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR SESIUNII ȘTIINȚIFICE CU TEMA:

„Leninismul și victoria 
socialismului în România"
Miercuri s-au încheiat lucrările sesiunii, științifice pe tema „Leninismul și victoria socialismului în România", organizată la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, cu prilejul sărbătoririi centenarului nașterii lui V. I. Lenin.In ultima zi, în cadrul secțiilor „Leninismul și tactica partidului comunist in revoluția socialistă" și „Lenin și făurirea societății socialiste" au fost prezentate comunicările ; „Evoluția raportului de forțe intre țările capitaliste dezvoltate in deceniul al VIII-lea" de conf. univ. dr. Gheorghe Badrus; „Concepția leninistă despre revoluția socialistă și cele două sisteme mondiale" de Gyorgy Kiss — R. P. Ungară ; „Analiza problemelor lumii contemporane ca moment in dezvoltarea marxism-leni- nismului" de conf. univ. Mihai Du- lea ; „Concepția leninistă despre revoluția culturală și problemele cultivării și instruirii clasei muncitoare" de Ferenc „Revoluția porană și de prof.„Schimbări in structura social-eco- nomică a țărilor in curs de dezvoltare. Condiții noi ale luptei de eliberare națională" de Andrei Vela ; „Concepția leninistă despre baza teh- nico-materială a socialismului și aplicarea ei creatoare în România" de prof. dr. Nicolae N. Constantinescu ; „Cooperarea economică și tehnico- științifică intre țările socialiste in lumina principiilor leniniste" de prof, univ. dr. Costin Murgescu ; „Ideile leninismului și construcția socialismului in R. P. Bulgaria" de conf. univ. Vasi- lica Dînovska — R. P. Bulgaria ; „U- nitatea societății noastre socialiste în lumina concepției marxist-leniniste despre dezvoltarea istorică a noii o- rinduiri" de lector univ. Marin Ne- delea și conf. univ. dr. Sergiu Ta- maș ; „Unele aspecte ale experienței conducerii planificate a economiei naționale a R. P. Ungare" de Aladar Sipos — R. P. Ungară ; „Lenin, societatea și gîndirea" de dr. Henri Wald.Lucrările sesiunii au continuat apoi în ședință plenară. Au fost prezentate comunicările : „Leninismul și mișcarea de idei in lumea contemporană" de Ștefan Voicu ; „Aplicarea consecventă a leninismului de către P.S.U.G. — izvor al succeselor în construcția socialistă in R.D.G." de prof. dr. Otto Raus — R. D. Germană ; „Statul și democrația in socialism" de prof. univ. dr. docent loan Ceterchi ; „Leninismul și tactica partidului comunist in revoluția socialistă" de conf. univ. dr. Richard Gar- dovschi — R. P. Polonă ; „Rezolvarea problemei naționale in România — expresie a politicii leniniste a P.C.R." de prof. univ. docent Ladislau Banyai și lector univ. dr. Gh. Ioniță; „Aspecte ale experienței Partidului Comunist din Spania in lumina leninismului" — comunicare expusă de reprezentantul revistei „Nuestra Bandera", „Experiența Partidului Comunist din Cehoslovacia in construcția socialismului in lumina învățăturii marxist- leniniste" de dr. Ivan Hutira — R.S. Cehoslovacă ; „Unitatea organică a principiilor care stau la baza relațiilor dintre partidele comuniste, dintre țările socialiste" de dr. Constantin Vlad.In încheierea lucrărilor a vorbit tovarășul Ion Popescu-Puțuri, directorul Institutului de studii istorice și social-politice de P.C.R.

Kovacs — R. P. Ungară ; științifico-tehnică contem- construirea socialismului" univ. dr. Valter Roman ;

pe lingă C.C. al(Agerpres)

V

MASĂ OFERITĂ DE COMITETUL
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

ÎN CINSTEA OASPEȚILOR STRĂINI
PARTICIPANT! LA SESIUNEMiercuri seara, Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român a oferit o masă în cinstea oaspeților străini participanți la sesiunea științifică pe tema „Leninismul și victoria socialismului în România", organizată cu prilejul sărbătoririi centenarului nașterii lui V.I. Lenin.Au luat parte tovarășii Paul Nicu- lescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Miron Constantinescu, membru supleant al

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Academiei de Științe Sociale și Politice, academicieni, cadre didactice, participanți la sesiune.Au luat parte, de asemenea, reprezentanții unor instituții științifice și școli superioare de partid din U.R.S.S., Franța, Bulgaria, Ungaria, Iugoslavia, Belgia, Polonia, Cehoslovacia, R.D. Germană, Spania, pre- zenți la sesiune.Masa s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească. (Agerpres)
Deschiderea expoziției documentare

„100 DE ANI DE LA 
NAȘTEREA LUI V. I. LENIN"Miercuri după-amiază, la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, s-a deschis expoziția documentară „100 de ani de la nașterea lui V. I. Lenin".La festivitate au participat tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. prim-secr'etar al Comitetului municipal București al P.C.R., Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. P.C.R., președintele Academiei Științe Sociale și Politice, activiști de partid și de stat, cadre didactice din învățămîntul superior, cercetători științifici.Au participat A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei. Au luat parte, de asemenea, oameni de știin- iță români și de peste hotare, pre- ' zenți la sesiunea științifică pe tema ••„Leninismul și victoria socialismului în România".Cuvîntul de deschidere a fost rostit de tovarășul Ion Popescu-Puțuri, directorul Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.

al de

*Miercuri, 1ST clubul uzinelor „Vulcan" din Capitală, a avut loc simpozionul intitulat „Omagiu lui Lenin", în cadrul căruia conf. univ. Nicolae Țăranu a vorbit tezelor leniniste dintre state lector univ. Mircea Brătucu figura marelui revoluționar în literatura universală.Manifestări asemănătoare loc în întreaga țară.La liceul nr. 1 din Brașov a fost organizat un simpozion în cadrul căruia lectorii universitari Gh. Popa și Gh. Bilcu și prof, emerit Ion Ni- coară au înfățișat momente marcante din viața și activitatea revoluționară a conducătorului primului stat socialist din lume.

despre actualitatea privind relațiile și dintre partide, iar a evocat oglindităau avut

Sosirea unei delegații a Asociației
de prietenie sovieto-românăMiercuri dimineața a sosit în Capitală o delegație a Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de A. P. Kosulnikov, redactor-șef al revistei „Probleme de istorie a P.C.U.S.", care, la invitația Consiliului General al A.R.L.U.S., va participa la sărbătorirea în țara noastră a cen-

tenarului nașterii lui Vladimir Ilici Lenin.In aceeași zi, membrii delegației au făcut o vizită la Consiliul General A.R.L.U.S., unde au fost primiți de Mihail Roșianu, președintele consiliului. (Agerpres)

Expoziția evocă multilateral activitatea lui V. I. Lenin, discipol și continuator al lui Marx și Engels, fondatorul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și al statului sovietic. Ea înfățișează aspecte ale succeselor obținute de popoarele Uniunii Sovietice în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei, tehnicii, în ridicarea standardului de viață al celor ce muncesc. Prin numeroase mărturii — documente, fotografii și diferite alte exponate — expoziția redă tradițiile de luptă revoluționară ale clasei noastre muncitoare, legăturile care au existat între mișcarea muncitorească din România și mișcarea revoluționară din Rusia, prietenia frățească dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică. Sînt expuse documente care atestă faptul că Lenin a urmărit cu simpatie mișcarea revoluționară din România, lupta poporului român pentru emanciparea socială, pentru făurirea statului nostru unitar. Alte materiale oglindesc activitatea internațională a partidului nostru, detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, legăturile sale de solidaritate cu partidele frățești, cu forțele progresiste, antiimperialiste din lume.*în cadrul unei reuniuni organizate la Casa prieteniei româno-sovietice din Timișoara, de asociația scriitori^ lor din localitate, lectorul universitar Cezar Apreotcsei, președinte, comitetului municipal de cultură și artă, a vorbit despre concepția leninistă in literatură.Poeți români, germani și maghiari, membri ai asociației locale a scriitorilor, au citit apoi versuri originale și traduceri din lirica poetică închinată vieții și activității lui V. I. Lenin.Sub auspiciile bibliotecii municipale, la Bacău a avut loc o interesantă seară literară, la care și-au dat concursul actori ai teatrului de stat din localitate. Tot miercuri, la muzeul județean de istorie, a avut loc vernisajul unei expoziții de reproduceri după tablouri înfățișîndu-1 pe Lenin în diferite ipostaze ale vieții și activității sale.O expoziție de grafică și fotografii înfățișînd viața și opera lui V. I. Lenin s-a deschis, de asemenea, la Casa de cultură a sindicatelor din Galați.La simpozionul care a avut loc în aula „Mihai Eminescu" a Universității din Iași au vorbit despre viața și activitatea lui V. I. Lenin conf. univ. Constantin Grigoraș, conf. univ. Maier Herșcovici, conf univ. Mihai Sărmășanu și lector universitar Radu Negru. (Agerpres)
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• Splendoare în Iarbă : PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, FES
TIVAL — 9,30; 12,15; 15; 13; 20,45, 
MODERN — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
0 ...Să ucizi o pasăre cîntătoare î 
REPUBLICA — 9; 12; 15; 18; 21.
0 Picioare lungi, degete lungi : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,45, BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21.
• Fuga buiestrașului : CAPITOL
— 9,30; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 In fiecare seară la ora 11 : FA
VORIT — 15,30; 18; 20,30, MIORI
ȚA — 15; 17,30; 20.
e Asterix și Cleopatra : VICTO
RIA _ 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Tatăl meu, căpitanul : LUMI
NA — 9,30—16 în continuare ; 
18,15; 20,30.
0 Operațiunea Crosbow : CEN
TRAL — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.45.
• Program pentru copii : DOINA
— 10; 11,30; 13.
• Un om pentru eternitate : DOI
NA — 16; 18,30; 20,45.
o Biografia lui Lenin ; Lenin viu : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
• Program special pentru copii î 
CINEMATECA (sala Union) 10; 12; 
14; 16.
0 Domnișoara doctor : EXCEL
SIOR — 9; 11,15;

21, GLORIA — 9; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30, TOMIS — 9—15,45 în conti
nuare ; 18’ 20,15.
• Moll Flanders : GRIVIȚA — 
15,30; 18; 20,30, AURORA — 15,30; 
18; 20,30, FLAMURA — 16; 18,15;
20.30.
• Prieteni fără grai ! FLAMURA 
— 10.
• Winnetou în Valea morțil : 
AURORA — 9,15; 11,15; 13,15.
O Anchetatorul din umbră î ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
16,30; 19, MOȘILOR — 15,30; 18;
20.30.
• Ghici cine vine la cină 7 : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,30, VOLGA
— 16; 18,15; 20,30.
O Tarzan, omul junglei : DACIA
— 8,30—20,30 în continuare.
O Mireasa era în negru : BU- 
CEGI — 16; 18,15; 20,30, GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30, ARTA — 15,45; 
18; 20,15.
0 Taina leului : PACEA — 16,45; 
19,15.
o Republică fetelor ; DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20.
O Ultima dragoste ; COTROCENI
— 16,30; 19,15.
O Omul care l-a ucis pe Liberty 
Walace : FLOREASCA — 15; 17,30;
20.
e Comedianții : VIITORUL — 
16; 19.
0 Păcatul dragostei : MUNCA — 
16; 18; 20, CRlNGAȘI — 16; 18; 20. 
0 Iubirea strict oprită î FLACĂ
RA — 15.30; 18; 20,30.
• Explozie în munți : VITAN — 
15,30; 18; 20,30.
0 Fecioara care-mi place : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
O Luana : PROGRESUL
18.30.
• Via Mala : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.

• Opera Română : Liliacul — 11; 
Spărgătorul de nuci — 19,30.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național ,,1. L. Cara-
giale’* (sala Comedia) : Coana
Chirița — 20; (sala Studio) : Moar
tea ultimului golan — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din str. Alex. Sahia): 
Puricele în ureche — 20.
• Teatrul Mic : Emigrantul din 
Brisbane —
0 Teatrul 
Magheru) : _
nin“ — 10; Crimă și pedeapsă — 
19,30; (sala Studio) : Cînd luna e 
albastră — 20.
0 Teatrul Giulești ? Nunta lui 
Figaro — 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus t — 10; Roata morii 
— 16.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Guliver în țara 
păpușilor — 10; 17.
0 Teatrul evreiesc 
Transfuzia — 19,30.
e Teatrul Național 
(la Teatrul „Lucia 
landra" sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Mandragora — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Domnișoara din 
Sighișoara — 19,30.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy)*:  La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30.
e Circul de stat : Spectacol pre
zentat de CL™ -ir.
cova — 10; 19,30.
• Ansamblul artistic al U.G.S.R. : 
Ritm ’70 — 20.

Vocația pentru învățătură
(Urmare din pag. I)anumiți tineri cunosc neplăcerile ne- realizării, neîmplinirii lor, fie datorită lipsei de îndrumare la timpul potrivit, fie tocmai orientării greșite care Ii s-a imprimat încă la absolvirea școlii generale.Desigur, nu numai învingerea u- nor asemenea mentalități trebuie să preocupe pe oamenii școlii. Drumul în viață al elevilor este ineficient îndrumat în primul rînd datorită faptului că anumiți profesori nu-și cu- npsc cu adevărat elevii, iar recomandările lor se bazează în cele mai multe cazuri numai pe note. Or, a- cestea nu pot reflecta întotdeauna însușirile intelectuale reale ale elevului, ci mai degrabă străduința, capacitatea de memorare a unui volum mai mare sau mai mic de cunoștințe. Se impune cu necesitate o cunoaștere mult mai atentă a posibilităților de studiu ale tinerilor, prin eforturile conjugate ale întregului corp profesoral. Concluziile desprinse vor constitui un instrument util în îndrumarea spre învățămîntul liceal sau superior a acelor tineri care au o adevărată vocație pentru pregătirea intelectuală superioară. De altminteri, se știe că, deși comparativ cu numărul total al locuitorilor noi avem un număr ridicat de studenți, mai mulțl chiar decît în țări cu economie avansată, în ultimii ani dintre bacalaureați au șansa de a fi admiși în învățămîntul superior de zi apro

ximativ 1/3 ; circa 15 la sută se înscriu în școli de specializare post- liceală, iar restul se consacră unor ocupații pentru care nu s-au pregătit de fapt. Aceste date trebuie să constituie, pentru școală, pentru familie, pentru elevi un indicator în orientarea spre liceul teoretic — cît și în aprecierea perspectivelor ulterioare studiilor liceale. Pentru că în anii în care anumiți tineri muncesc din greu pentru a ajunge absolvenți mediocri de liceu, puteau deveni, dacă erau îndrumați corespunzător aptitudinilor lor, buni specialiști într-un domeniu sau altul, stimați și apreciați, remunerați corespunzător. Cercetări pedagogice de certă valoare atestă că în multe cazuri cei care spun așa : „să fac liceul, poate și facultatea și oi vedea eu ce voi ieși" cunosc izul amar al insatisfacțiilor profesionale.Trebuie dezaureolat mirajul diplomei universitare dobindite oricum, sădindu-se în fiecare tinăr bucuria de a munci în folosul societății, în orice împrejurări și condiții, bucuria de a veni în întîmpinarea cerințelor sociale. Și în realizarea acestei sarcini școala trebuie să primească un ajutor prețios din partea pedagogiei și psihologiei. Cu ani în urmă, nevoile de cadre erau prea presante pentru a aștepta îndelungi e- laborări din partea acestor științe. Acum însă, avem răgazul necesar pentru a gîndi la viitor, pentru a avea organisme specializate, capabile să ajute învățămîntul la traducerea în viață a cerințelor societății

noastre, în mod calificat, fără cheltuieli umane și materiale inutile.Am ajuns la stadiul cînd pașii următori ai elevului nu mai pot fi deciși fără a avea convingerea justeței drumului ales. Ani de-a rîndul în orientarea școlară și profesională a tineretului, îndemnurile educative au pus mai mult accent pe ocupațiile de factură intelectuală, anumiți tineri fiind sfătuiți, fără discernămîntul cuvenit, să parcurgă cele mai înalte trepte de pregătire școlară. Din păcate, s-a acordat mai puțină atenție dezvoltării interesului și dragostei pentru profesiunile lucrative din industrie și agricultură. Prin tact educativ și perseverență, școala, familia, organizațiile de tineret sînt chemate să-i ajute pe elevi să înțeleagă că fericirea și satisfacția personală nu sînt determinate de la sine de funcția sau natura profesiei, ei de contribuția adusă la progresul colectivității. Un tractorist fruntaș valorează mai mult decît un bacalaureat mediocru, un tehnician bun, mai mult decît un diplomat universitar nerealizat ; iar la ierarhia umană nu se dă concurs, locurile sint nelimitate.Firește, mai rămin multe de făcut în privința educării tineretului în spiritul acestor cerințe. In orice caz, spiritul pentru un anume tip și grad de învățămînt trebuie să reprezinte măsura unei proiecții raționale asupra drumului în viață al fiecărui e- lev, al fiecărui tînăr. Ea reprezintă o angajare socială adîncă și nu avem voie să greșim.

tv
17,30 Deschiderea emisiunii. E- 

misiune în limba maghiară. 18,05 
Film serial : „Oliver Twist“ (VI), 
18,35 Mult e dulce și frumoasă. 
Emisiune de conf. dr. Sorin Stati. 
19,00 Telejurnalul de seară. 19,25 
Actualitatea în economie. Muncă- 
salariu, un raport direct. Răspun
suri la întrebările telespectatori
lor în legătură cu metodele de 
apreciere a activității în lumina 
noului sistem de salarizare. 19,35 
O interpretă a cîntecului popu
lar : Florica Bradu. 19,45 Prim 
plan : sculptorul Romul Ladea. 
Emisiune de Manase Radnev. 20,10 
Reflector. 20,20 Seară de teatru
T. V. „Răpirea prea frumoaselor 
sabine". 21,20 Anunțuri — publi
citate. 21,25 Cuvîntul lui Lenin. 
21,40 Avanpremiera. 22,00 Telejur
nalul de noapte. 22,10 Antigona 
— o producție a televiziunii ceho
slovace. Regia Pavel Hobs. Pre
miul „Nimfa de aur“ obținut la 
Festivalul de la Monte Carlo. 
22,55 Motive cu variațiuni — emi
siune de muzică ușoară. Interpre
tează Anca Agemolu, Florin Bo- 
gardo și Doina Badea. Orchestra 
condusă de George Nistor. 23,10 
închiderea emisiunii programu
lui I.

PROGRAMUL II ,
20,00 Deschiderea emisiunii. 

Concert de muzică corală româ
nească contemporană. 20,35 Arte 
frumoase. Expoziția premiaților
U. A.P. 1969 la Galeriile „Apollo". 
21,05 Actualități literare. 21,20 Pen
tru iubitorii operei și operetei. 
Cîntă Teodora Lucaciu, Elena Si- 
mlonescu, Mihaela Botez, Ludovic 
Spiess, Valentin Teodorlan, Ion 
Budoiu, Ștefania Pîrvulescu-Pod- 
lovski. 21,50 Film serial „Răzbu
nătorii" (reluare). 22,40 închiderea 
emisiunii programului II.
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președintelui

Republicii Turda,

Cevdet Sunny
CUrmare din pag. I)și muncitori valoroși, am ascultat explicațiile care ni s-au dat și ne despărțim cu sentimente de admirație".Apoi, președintele Republicii Turcia și persoanele oficiale româ- , ne și turce care îl însoțesc se îndreaptă spre centrul Craiovei, unde, în ciuda unei ploi continue, sînt salutați de numeroși locuitori. Vechea cetate a banilor păstrează numeroase amprente ale bogatei și tumultuoasei sale istorii, precum și mărturii arhitectonice ale dinamismului dezvoltării sale contemporane. Oaspeții primesc, pe parcursul vizitei în municipiul Craiova, explicații în legătură cu dezvoltarea sa economică și social-culturală, cu perspectivele industrializării și modernizării sale continue.Coloana mașinilor oficiale, escortată de motocicliști, se îndreaptă apoi spre poarta de vest a orașului — o altă importantă zonă industrială a Craiovei, unde în ultimii ani s-au ridicat puternice obiective industriale : Combinatul chimic, o modernă întreprindere de prefabricate din beton, centrala electrică de termoficare și unități ale industriei alimentare.Președintele Sunay este invitat să viziteze Combinatul chimic a- flat în funcțiune cu majoritatea unităților sale de producție. în hala pavilionului central, oaspeții primesc explicații asupra profilului și nivelului de înzestrare tehnic/. al acestui mare obiectiv al petrochimiei românești, care va avea în final o capacitate anuală de un milion tone îngrășăminte pe bază de azot.

LA CONSTANTA
țDe la Constanța trimișii „Ager- pres“, Ștefan Bratu și Nicolae Vamvu, transmit:în cursul după-amiezii de miercuri președintele Republicii Turcia și persoanele oficiale române și turce care îl însoțesc au poposit pe meleagurile dobrogene, leagăn al unei milenare civilizații, cu vii rezonanțe în istoria și cultura țării, ținuturi ridicate astăzi la o înaltă treaptă de dezvoltare materială și spirituală.Pe aeroportul Mihail Kogălni- ceanu distinșii oaspeți au fost primiți cu aceleași sentimente prietenești, de caldă ospitalitate, cu care poporul nostru i-a înconjurat în tot timpul vizitei în România, încă de la sosirea lor în Capitală. La coborîrea din avion, au fost salutați cordial de președintele Consiliului popular județean Constanța, Petre Ionescu, cu soția, de primarul municipiului Constanța, P* *tre  Nicolae, și de alte oficialități țLtte. teri In țară : Vremea a fost umedă și rece, mai ales în jumătatea de sud-est a țării. Cerul s-a menținut mai mult acoperit. Au căzut ploi intermitente în sudul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Moldova. în zona muntoasă, nordul Moldovei și sudul Banatului s-au semnalat lapoviță și ninsoare. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, cu intensificări locale în Bărăgan, Dobrogea și Moldova din sectorul nordic. Temperatura aerului la orele 14 oscila Intre 1 grad la Cîmpulung Mol-

• La Geneva s-a disputat marele premiu motociclist al Elveției (la clasa 500 cmc), prima probă din cadrul campionatului mondial. Victoria a revenit .campionului suedez Bengt A- berg, care în cele două manșe ale concursului a totalizat 3 puncte. A- berg, care a concurat pe o motocicletă „Husqvarna", a terminat învingător în prima manșă și a ocupat locul doi în manșa a doua.• In etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Albaniei s-au înregistrat următoarele rezultate : Vllaznia-Besa 2—1 ; Lokomotiv Durres-Flamurtari 0—0 ; Dynamo Tirana-Comblnatul Textil din Tirana 2—1 ; Luftetari- Scanderbeg 0—0 ; Traktori-Naftetari 2—0 ; Apollonia-Labinot l—1. în clasament conduce echipa „17 Nendori" cu 26 de puncte și un meci mai puțin disputat.• Proba feminină de săritură in înălțime, din cadrul concursului de atletism desfășurat la Praga, a fost cîștigată de sportiva cehoslovacă Va- ientova cu performanța de 1,80 m. In proba similară masculină, pe primul loc s-a clasat Zybnek Kuzela care a trecut peste ștacheta înălțată la 2,14 m.• Selecționata secundă feminină de volei a R. D. Germane și-a Început turneul în Republica Arabă Unită ju- cînd la Cairo cu reprezentativa țării gazdă. Voleibalistele din R. D. Germană au terminat învingătoare cu scorul de 3—0 (15-6, 15—5, 15—13).• Pregătirea echipei de fotbal a Marocului în vederea campionatului mondial continuă să pună probleme serioase antrenorului și selecționerilor — transmite corespondentul din Casablanca al agenției France Presse. Ultimul joc de verificare al echipei naționale (1—5 cu echipa franceză Saint Etienne) a produs derută in cercurile sportive. Apărarea echipei Marocului, care în preliminariile zonei africane s-a dovedit destul de greu de străpuns, nu a mai reușit să facă față atunci cînd a fost nevoită să joace în compania unor echipe franceze sau spaniole cu un stil de joc modern.

Urările de bun venit înscrise în limbile turcă și română pe frontispiciul aerogării, tinere în pitorești costume naționale, agitînd buchete de flori, numeroși localnici prezenți la aeroport dau expresie bucuriei locuitorilor de a avea ca oaspeți în aceste zile pe solii poporului turc.Președintele Turciei răspunde a- cestei entuziaste manifestări de prietenie.După festivitatea primirii la aeroport, coloana de mașini se îndreaptă spre Mangalia.Se trece pe lingă platforma industrială a orașului, care astăzi marchează puternic angajarea Constanței în procesul dinamic de
în circulație:

NOI TRENURIîn zilele următoare, un mare număr de elevi se vor întoarce acasă, după călătoriile vacanței de primăvară. Evenimentul face obiectul unor măsuri luate de Ministerul Transporturilor pentru mărirea capacității unor trenuri de persoane, accelerate și rapide, deservirea operativă la casele de bilete și în alte servicii din gări.Astfel, în zilele de 18 și 19 aprilie, vor avea un număr sporit de vagoane rapidul 18, între Craiova și București, acceleratele 416—405/406 pe distanța Tg. Mureș—Deda—Brașov—București, 701/702 București—Galați și retur, 313/314 București—Brașov—Cluj și retur, 501/502 București—Buzău și retur, precum și unele trenuri de persoane pe liniile care leagă Capitala cu localitățile Ploiești, Giurgiu, Constanța, Urziceni și Iași.Simbătă vor fi puse în circulație pe traseul București—Predeal trenurile 3 001/3 114. Trenul de persoane 3 114 se va întoarce în Gara de Nord in aceeași zi, la ora 20,05, cu școlarii care și-au petrecut vacanța pe Valea Prahovei. (Agerpres)
PronoexpresNumerele extrase la concursul nr. 16 din 15 aprilie 1970. Extragerea I : 28 16 10 31 39 11. Fond de premii : 473 558 lei. Extragerea a Il-a : 32 31 33 9 27 22 23 10. Fond de premii : 421342 lei.

După ce și-a făcut o impresie de ansamblu asupra combinatului, președintele Sunay, arătînd că și în țara sa se construiesc unități asemănătoare, și-a exprimat dorința de a vizita unitatea principală a acestui combinat, fabrica de oxigen și azot — materii prime care stau la baza obținerii îngrășămintelor chimice. Aici, inginerul Iustin Rogoz, directorul general al combinatului, răspunde la numeroasele întrebări puse de oaspeți în legătură cu modul de funcționare a agregatelor complexe și caracteristicile produselor finite care prin calitățile lor superioare sînt tot mai solicitate la export.în continuare, coloana mașinilor oficiale parcurge întreaga platformă petrochimică cralovea- nă care numără aproximativ 20 de unități productive și care se întinde pe o suprafață de aproximativ 120 de ha.
★La amiază, președintele Consiliului popular județean Dolj, Constantin Băbălău, și soția sa, au oferit, la restaurantul „Minerva" din localitate, un dejun în onoarea președintelui Republicii Turcia, Cevdet Sunay, și a soției sale.în timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească, președintele Consiliului popular județean Dolj și președintele Republicii Turcia au toastat pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare statornicite între Turcia și România, în spiritul păcii și înțelegerii internaționale, pentru prosperitatea celor două popoare.

industrializare a patriei. Pe fundalul de azur al mării se profilează obeliscul noului far maritim, o adevărată pădure de catarge și macarale, semne ale activității celui mai important port al țării — loc de răscruce al unor drumuri comerciale cu tradiție îndelungată dintre Europa centrală și Orientul Apropiat — prin care se desfășoară acum mai mult de jumătate din exportul României.Coloana oficială străbate apoi localitățile înșiruite de-a lungul litoralului românesc al Mării Negre. Se trece prin Eforie Nord, Eforie Sud, vechi și renumite stațiuni balneoclimaterice, care în ultimii ani și-au schimbat înfățișarea datorită numeroaselor construcții ridicate aici în folosul zecilor de mii de oameni ai muncii din țara noastră și numeroșilor turiști de peste hotare veniți să-și petreacă aici vacanțele. Pe întregul traseu, numeroși cetățeni, flu- turînd stegulețe sau purtînd buchete de flori, au ținut să-i salute cu căldură pe oaspeți.în onoarea șefului statului turc și a soției sale, președintele Consiliului popular județean și soția au oferit un dineu. în timpul dineului. care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, președintele Cevdet Sunay și președintele Consiliului popular județean au rostit scurte toasturi.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORTÎN CÎTEVA RÎNDURIFOTBAL: Ieri 2*0  cu Crișul

...și Universitatea Craiova 
pe locul 2, la un punct de RapidLa Craiova a avut loc ieri după- amiazâ. pe un timp ploios, în fața a circa 10 000 de spectatori, ultima restanță din turul campionatului divizionar. Echipa locală Universitatea a primit vizita (și replica) formației orădene Crișul. Fotbaliștii craioveni, aflați în cursa directă de urmărire a liderului, au cîștigat — conform, de altfel, majorității pronosticurilor. Corespondentul nostru, Nistor Țuicu, transmite că, la capătul unui meci disputat și, în ciuda terenului moale, de un nivel tehnic acceptabil, scorul final a fost de 2—0 pentru Universitatea Craiova. Autorii golurilor : Neagu (min. 65) și Oblemenco (min. 79 — din 11 m).O dată cu această victorie, fotbaliștii craioveni au trecut pe locul doi in clasament, fapt ce sporește desigur interesul pentru meciul lor de duminică de la București, cînd vor întîlni pe actualii lideri. Meciul Rapid — Universitatea Craiova, un veritabil derbi de etapă, este programat pe stadionul „23 August", cu începere
TENIS

Reprezentanții noștri in turul III 
al turneului de la Monte CarloIn turul II al probei de simplu bărbați din cadrul turneului internațional „Open" de tenis de la Monte Carlo, Ion Țiriac l-a învins cu 6—3, 6—1 pe jucătorul englez Graham Stilwell, iar Ilie Năstase a dispus cu 7—5, 6—4 dc francezul Bouteleux. Anterior, Ilie Năstase îl eliminase cu 6—1, 6—4 pe danezul Torben Ulrich, iar Ion Țiriac cîștigase cu 7—5, 6—1 în fața francezului Jean Baptiste Chanfreau. După ce în primul tur l-a întrecut cu 2—6,

Primire la Consiliul 
de MiniștriVicepreședintele Consiliului de Miniștri Ion Pățan a primit miercuri delegația cooperației de consum din Republica Arabă Unită, condusă de Abdel Rahman El Shazli, secretar general al Consiliului Suprem al Coo

Plecarea la Praga a unei delegații 
de activiști ai P.C.R.Miercuri dimineața a plecat la Praga o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de Constantin Cîrțînă, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C. din Cehoslovacia, va face o vizită de schimb de experiență. Pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de

încheierea lucrărilor reuniunii Grupului de lucry 

pentru calculatoarele electronice 
si tehnica de calcul
IMiercuri s-a încheiat reuniunea Grupului de lucru pentru calculatoarele electronice și tehnica de calcul al Comitetului consultativ O.N.U pentru aplicarea științei și tehnicii în folosul dezvoltării, care, la inițiativa guvernului Republicii Socialiste România, și-a desfășurat lucrările la București.La reuniune au participat prof. Pierre Victor Auger, președintele grupului, membri ai Comitetului consultativ O.N.U. pentru aplicarea științei și tehnicii în folosul dezvoltării, reprezentanți ai unor instituții specializate din cadrul O.N.U. și consultanți ai secretarului general al O.N.U.Cu acest prilej, a fost definitivat raportul ce va fi înaintat secretarului general al O.N.U. în vederea prezentării sale la cea de-a 25-a Adunare generală a O.N.U. Raportul cuprinde propuneri menite să contribuie la intensificarea cooperării internaționale în domeniul utilizării calculatoarelor electronice, în scopul progresului economic, social și cultural mondial.La închiderea lucrărilor, redactorul Agenției române de presă „Agerpres", Petru Uilăcan, a solicitat unor personalități participante să-și exprime opiniile în legătură cu reuniunea de la București.Reprezentantul Biroului Națiunilor Unite pentru știință și tehnică, Benjamin Barg, secretar al Grupului de lucru al Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru aplicarea științei și tehnicii în folosul dezvoltării, a declarat : Țin să subliniez că raportul pe care noi am «avut sarcina să-1 definitivăm cu acest prilej, în vederea prezentării sale viitoarei Adunări Generale a O.N.U., este urmarea rezoluției „Cooperarea internațională pentru utilizarea calculatoarelor electronice și tehnicilor de calcul în folosul dezvoltării", rezoluție propusă de România și adoptată cu prilejul celei de-a 23-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. Raportul întocmit urmărește să Identifice metode de cooperare internațională, care să contribuie la extinderea aplicațiilor tehnologiilor de calcul în primul rînd în țările în curs de dezvoltare, precum și în cele înaintate, în beneficiul întregii omeniri.Oaspetele a ținut să releve contribuția pe care o aduc, prin competența lor. experții și consultanții români, membri ai Comitetului Consultativ al O.N.U., în activitatea dedicată in

de la ora 16,45. Toate celelalte partide ale etapei a XXII-a se desfășoară sîmbătă după-amiază.Cu mecîul de ieri, de la Craiova, toate cele 16 echipe din divizia A întrunesc același număr de jocuri in actualul campionat : 21. înaintea etapei a XXII-a, clasamentul se prezintă astfel :
Rapid 21 11 5 5 29-20 27
„U“ Craiova 21 10 6 5 29-24 26
U.T.A. 21 12 2 7 32-29 26
Steaua 21 11 3 7 45-25 25
F C Argeș 21 • 5 7 36-26 23
Dinamo Buc. 21 10 3 8 36-27 23
Petrolul 21 8 6 7 24-22 22
Dlnamo Bac. 21 8 6 7 30-32 22
„U“ Cluj 21 6 9 6 29-27 21
Jiul 21 9 3 9 25-27 21
Steagul roșu 21 9 3 9 26-29 21
Farul 21 9 2 10 28-30 20
Crișul 21 7 3 11 27-36 17
C.F.R. 21 6 5 10 17-31 17
Politehnica 21 7 2 12 24-27 16
A.S.A. 21 3 3 15 14-39 9

6—1, 6—1 pe cehoslovacul Kukal, tenismanul român Sever Dron a pierdut in turui II cu 2—6, 2—6 în fața cunoscutului jucător spaniol Andres Gimeno. O mare surpriză a furnizat francezul Jauffret, care l-a eliminat Cu 6—1, 3—6, 7—5 pe egipteanul Ismail el Shafei.La dublu bărbați, cuplul Dron (România), Pokorny (Austria) a învins cu . 6—3, 6—2 perechea vest-germană Meiler, Pohmann. 

perației de Consum și subsecretar de stat la Ministerul Comerțului și A- provizionării.La primire a luat parte președintele Centrocoop, Dumitru Bejan.(Agerpres)

Andrei Cervencovici, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Gheorghe Badrus, membru supleant al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. Au fost de față Miroslav Suîek, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

tensificării cooperării internaționale în acest domeniu.Am găsit în România condiții excepționale pentru desfășurarea activității noastre — a spus prof. C. C. Gotlieb, consultant al secretarului general al O.N.U. Faptul că lucrările au avut loc la centrul dv. de perfecționare a pregătirii cadrelor ne-a oferit posibilitatea să vedem această unitate, comparabilă cu centre similare din țări dezvoltate din punct de vedere economic. Metodele și tehnicile utilizate la calculatorul centrului sînt foarte moderne. Dispuneți de un potențial în măsură să asigure o bună pregătire și specializare a cadrelor.La rîndul său, reprezentantul permanent al Biroului Internațional al Muncii la Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor din România a ținut să adauge următoarele : Desfășurarea lucrărilor reuniunii Grupului de lucru pentru calculatoarele electronice și tehnica de calcul la centrul de la Otopeni a constituit un bun prilej de a oferi participanților, specialiști și experțl ai O.N.U., posibilitatea constatării la fața locului a ceea ce a realizat guvernul român în colaborare cu organismele O.N.U. Ei au fost deosebit de impresionați de realizările de aici, de aplicațiile practice care se efectuează cu ajutorul calculatorului electronic al centrului, de metodele folosite In România pentru perfecționarea pregătirii cadrelor. (Agerpres)
.vremea

GALĂ DE FILME LA AMBASADA
R. P. D.Cu prilejul aniversării zilei de naștere a tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Kang Iăng Săp, a oferit miercuri după-amiază o gală de filme, urmată de un cocteil.Au participat tovarășii Emil Bodna- raș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului

VIZITA MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII Al R. P. UNGAREAmbasadorul R.P. Ungare la București, Ferenc Martin, a oferit miercuri un cocteil în cinstea ministrului sănătății al R.P. Ungare, Zoltăn Szab6, care face o vizită în țara noastră.Au participat Dan Enăchescu, ministrul sănătății, acad. Aurel Moga, președintele Academiei de Științe Medicale, prof. dr. Valerian Popescu, președintele Uniunii Societăților de
Cronica zilei

La Ministerul Comerțului Interior au fost semnate miercuri protocoalele privind schimburile directe de mărfuri și colaborarea tehnico-știin- țifică pe anul 1970 între M.C.I. și ministerele comerțului din Republica Socialistă Cehă și Republica Socialistă Slovacă.Documentele au fost semnate din partea română de Gheorghe Cazan, adjunct al ministrului comerțului interior, iar din partea cehoslovacă de Eduard Deker, adjunct al ministrului comerțului din Republica Socialistă Slovacă.
★Miercuri dimineața a plecat spre Budapesta delegația U.T.C., care va participa la cea de-a doua etapă a

ȘTIRI CULTURALEMiercuri, au fost inaugurate la Muzeul de artă din Cluj, „Serile clujene", ciclu de conferințe și recitaluri inițiat de Consiliul științific al Universității muncitorești Clujeana. Cu acest prilej, prof. dr. docent Ștefan Pascu, membru corespondent al Academiei, rectorul Universității „Babeș-Bolyai", a prezentat expunerea intitulată — „Matei Corvin și Clujul", iar prof. univ. dr. Adalbert Cselenyi a vorbit despre cultura din epoca lui Matei Corvin. Expunerile au fost urmate de un concert susținut de cvartetul Filarmonicii de Stat din localitate, condus de artistul 
dovenesc și Joseni și 11 grade la Sulina și Sfîntu Gheorghe Deltă. In 
București: Vremea a fost umedă și rece cu cerul acoperit. A plouat intermitent. Vîntul a suflat potrivit. Temperatura maximă a fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
17, 18 șt 19 aprilie a.c. In țară : Vreme în curs de încălzire începînd din nord-vestul țării. Cerul va fi variabil. Vor cădea averse Izolate de ploaie. Vînt slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 și plus 8 grade, mai coborîte în prima,, parte a intervalului, iar maximele între 10—20 grade. Brumă și îngheț mai ales în estul țării ia începutul intervalului. In 
București : Vreme în încălzire. Cerul va fi variabil. Vînt slab. Temperatura în creștere ușoară.

• Federația italiană de fotbal a înaintat la F.I.F.A. lista celor 40 de jucători pentru turneul final al campionatului mondial din Mexic : portari — Albertosi, Cudicini, Superchi, Vieri, Zoff ; fundași — Burgnich, Fac- chetti, Furino, Morini, Salvadore, Nic- colai, Poletti, Puja, Rosato, Sabadini, Roversi, Ferrante ; mijlocași — Bertini, Corso, Mazzola, Bianchi, Juliano, Rivera, Lodetti, Cera, Brucnera, Bulgarelli, Capello, MerlO, De Sisti, Esposito ; atacanți — Riva, Gori, Do- menghini, Anastasi, Chiarugi, Bonin- segna, Vitali. Chinaglia și Prati.• La Cincinnati (Ohio) s-au încheiat campionatele de natație (în bazin mic) ale S.U.A. în ultima zi de întreceri au fost Înregistrate o serie de performanțe de valoare. In proba de 100 yarzi liber, David Edgar a stabilit cea mai bună performanță mondială cu timpul de 45”2/10. Tripla campioană olimpică Debbie Meyer a fost cronometrată pe distanța de 1650 yarzi liber în 16’54”6/10, timp ce reprezintă cea mai bună performanță mondială a probei. în proba similară masculină victoria a revenit lui John Kinsella cu un rezultat excelent : 15’35”9/10.• După trei runde, în turneul internațional de șah de la Rovinj (Iugoslavia) continuă să' conducă marele maestru american Bobby Fischer cu 3 puncte, urmat de Gligorici (Iugoslavia), Brown (Australia), Hort (Cehoslovacia) — toți cu cite 2 puncte etc. Maestrul român Teodor Ghițes- cu ocupă locul 10 cu 1 punct.în runda a 3-a, Teodor Ghițescu (cu piesele albe) a remizat într-o a- părare a variantei Griinfeld cu marele maestru Korcinoi. Fischer a cîștigat Ia Minici.• La Sarajevo au luat sfîrșit întrecerile campionatelor feroviare europene de tenis de masă. Turneul feminin a revenit echipei U.R.S.S., urmată de selecționatele R. D. Germane, Românie: și Ungariei. Competiția masculină a fost cîștigată de echipa Ungariei, secundată de cea a U.R.S.S. In meciul pentru stabilirea locurilor 5—6, selecționata României a întrecut formația Iugoslaviei cu scorul de 5—2.

COREENEde Stat, Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, general-colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului forțelor armate, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, activiști de partid și de stat. (Agerpres)

Științe Medicale, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Sănătății și alte persoane oficiale.în cursul aceleiași zile, oaspetele a avut întrevederi la Academia de Științe Medicale cu președintele Academiei și la Consiliul popular al municipiului București cu prof. Ion Borca, vicepreședinte al Comitetului Executiv. (Agerpres) 

motoștafetei internaționale a tineretului „Drapelul victoriei".Luînd startul, în luna august anul trecut, din Piața Roșie din Moscova, motoștafeta a parcurs peste 3 500 km pe drumul străbătut acum un sfert de veac în înaintarea victorioasă care s-a încheiat prin zdrobirea puterii militare fasciste. Traseul urmat de motoștafeta a trecut in prima etapă pe teritoriul Uniunii Sovietice, Poloniei, României și Bulgariei.în cea de-a doua parte ștafetei, vor fi parcurși încă 2 000 km pe un itinerar care cuprinde localități greu încercate in anii războiului antihitlerist de pe teritoriul Ungariei, Cehoslovaciei și R. D. Germane.(Agerpres)

emerit Ștefan Ruha. In cadrul „Serilor clujene", oameni de știință și cultură, cadre didactice universitare vor vorbi despre personalitățile care și-au legat numele de Cluj : Victor Babeș, Emil Racoviță, Bolyai Janos, Octavian Goga. Ady Endre, Erasmus Nyarady, Constantin Levaditi și alții.(Agerpres)
Angajări 

de muncitori 
calificați 

și necalificați
LA COMBINATUL DE MA
TERIALE DE CONSTRUC

ȚII DIN ALEȘD

Combinatul de materiale de 
construcții din Aleșd angajea
ză lăcătuși și electricieni spe
cializați în lucrările de între
ținere și reparații, excavato- 
riști și fochiști pentru cursuri 
de perfecționare în industria 
cimentului, cu scoatere din 
producție. Vor fi angajați, de 
asemenea, muncitori necalifi
cați, în vederea calificării lor 
în meseriile : lăcătuși, electri
cieni, excavatoriști și mașiniști — prin cursuri cu scoatere din producție.Noilor angajați 11 se acordă, pe toată \durata cursurilor, o indemnizație lunară egală cu media salariului realizat în ultimele trei luni premergătoare admiterii lor la cursuri, sau o indemnizație lunară fixă, dacă la data admiterii la cursuri solicitantul nu avea calitatea de angajat.Pentru muncitorii calificați, condițiile de angajare sînt: prezentarea de acte care să a- teste calificarea, vîrsta maximă 50 de ani, stagiul militar satisfăcut; pentru cei necalificați : să fie absolvenți a 7 sau, respectiv, 8 clase elementare, cu stagiul militar satisfăcut, să aibă vîrsta maximă de 40 de ani.Relații suplimentare pot fi obținute la sediul combinatului, serviciul de salarizare, precum și la sediul întreprinderii „Azbociment“-Oradea, str. Se- leușului 22—24, în zilele de marți și sîmbătă.
LA COMBINATUL PEN
TRU EXPLOATAREA Șl 

INDUSTRIALIZAREA 
LEMNULUI DIN FOCȘANIDe asemenea, Combinatul 
pentru exploatarea și indus
trializarea lemnului din Foc
șani angajează — pentru Fabrica de plăci din fibre de lemn — electricieni speciali
zați în lucrări de întreținere. Pentru angajare sînt obligatorii : un stagiu în producție de minimum cinci ani, cunoștințe și experiență în domeniul au- tomatiză ni.Informații suplimentare pot fi obținute la serviciul personal și învățămînt al C.E.I.L. Focșani, Bd. București 66, județul Vrancea, telefon 1860 și 1861.

! FAPTUL
DIVERS
Nuntă
si birocrație

9 9Petre Matei din strada Mag- neziului 33 (sectorul 2, din Capitală) s-a prezentat intr-una din aceste zile, împreună cu viitoarea sa soție, la oficiul de stare civilă, pentru încheierea actului de căsătorie. După ce a controlat scriptele, funcționarul s-a uitat mirat la el și i-a spus : „Păi, dumneata ești decedat din 1948". Degeaba a încercat omul să explice că e viu și nevătămat. Cei de la starea civilă au ținut-o morțiș : „Pînă la proba contrarie, noi nu te putem căsători". Omul a pornit în căutarea.........probei contrarii" și, încele din urmă, a găsit-o : o greșeală în registrul stării civile al fostei comune Colentina. Nu el, ci un alt Petre (de fapt, Petru) Matei decedase. Calvarul neașteptatului candidat la căsnicie nu s-a sfîrșit însă. Pentru a reintra... în viață, el trebuie să apeleze Ia instanța de judecată. Vom consemna oare cu acest prilej și o sentință la adresa birocrației 7
Gastro
nomică
și... nu preaO nouă rețetă de „preparare" 
a spanacului l Autorii ei — Ște
fan Ciobanu, delegat al centru
lui intercooperatist cu sediul in 
Piața Amzei, Nicolae Dumitres
cu, brigadier la întreprinderea 
agricolă de stat Medgidia, și Ion 
Băsceanu, vînzător la chioșcul 
de legume din Piața Grant. Iată 
și modul de preparare. Se aduc 
de la întreprinderea agricolă 
(fără forme legale) 800 kg spa
nac proaspăt. Este predat vîn- 
zătorului (tot fără forme lega
le), Urmînd ca veniturile reali
zate să fie împărțite in trei. 
Intr-una din zilele trecute insă 
s-au amestecat în „bucătăria" 
lor organele de miliție și... au 
fost trimiși în judecată conform 
procedurii de urgență.

„Insula"
de pe SomeșSemănat pe cîmp, nici un excavator nu încolțește. Probabil, din lipsă de umiditate. Ce s-ar putea întimpla însă cu el dacă ar avea apă ? Această idee a preocupat multă vreme conducerea întreprinderii de construcții- montaje Bistrița, care — pesemne, neputînd anticipa rezultatul — a „semănat" acum cîte- va luni un astfel de utilaj în mijlocul Someșului, aproape de orașul Beclean. A răsărit o adevărată insulă formată din aluviunile depuse în jurul lui. In acest timp pe șantierele între- ' prinderii se cer excavatoare. La rîndul lor, cei răspunzători de soarta celui aflat în Someș se pregătesc să ceară altul de la minister. Sperăm că li se va trimite unul bun pentru... excavat propriile lor buzunare la dimensiunile pagubei făcute.
Liniște...

I

•

Tudor Radoveanu din comuna 
Greaca (Ilfov), fost șofer la 
I.T.B., a făcut pină acum de mai 
multe ori cunoștință cu peniten
ciarul pentru manifestări con
trare normelor de comportare 
civilizată. Intr-una din serile 
trecute, după ce intirziase in
tr-un local, a intrat in curtea 
imobilului din strada Sfinții 
Voievozi nr. 1 (sectorul 8 din 
Capitală) și, proferind expresii 
necuviincioase, a trezit toți lo
catarii. La protestele lor justifi
cate, a început să-i amenințe și 
a intrat cu forța intr-o locuința. 
A fost chemat un lucrător de 
miliție, dar huliganul l-a bruscat 
și pe acesta. Acum se află in 
așteptarea unei noi pedepse 
care — dat fiind caracterul re
petat al abaterilor, ca și perico
lul lor pentru liniștea publică — 
va fi, credem, pilduitoare.

Muzeu de
lepidoptereAlerga, ca orice copil, după fluturi. Cine ar fi bănuit că a- ceastă joacă va deveni, pentru economistul Adalbert Takacs, din Zalău, o adevărată pasiune ? începută cu peste două decenii în urmă, colecția sa numără acum circa 8 000 de specii de fluturi și insecte, strînse nu numai de pe meleagurile Sălajului, ci de pe cele mal îndepărtate punctp ale globului. Desigur, nu prinși direct de colecționarul din Zalău, ci prin intermediul unor schimburi cu alți colecționari din Timișoara, Sighișoara, București, sau din localități situate pe cele mai diferite meridiane geografice, din Japonia pînă în Chile sau Brazilia. De remarcat că, alăturj de tată, a îndrăgit această îndeletnicire și fiul. Ceea de fapt, era de așteptat.ce,

Rubricd redactata
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților

de

cu 
„Scînteii



viața internațională
SITUAȚIA DIN
CAMBODGIA

• Generalul Lon Noi face 
apel la ajutor externPNOM PENH 15 (Agerpres). — Agențiile de presă transmit zilnic informații cu privire la intensificarea acțiunilor forțelor de rezistență populară împotriva noului regim din Cam- bodgia. în legătură cu situația creată în țară, premierul Lon Noi și-a exprimat îngrijorarea in cadrul unei declarații radiodifuzate, reluată de agenția Associated Press. Recunos- cînd că „situația este gravă", el a anunțat că autoritățile intenționează „să accepte din acest moment orice ajutor extern din orice sursă". Agenția Associated Press apreciază că formularea generalului Lon Noi este doar aparent echivocă, fiind evident câ cererea sa se adresa Statelor Unite.
AUSTRIA

NEGOCIERILE PENTRU
FORMAREA „MARII

COALIȚII»
NU PROGRESEAZĂVIENA 15. — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite : Negocierile dintre reprezentanții partidelor socialist și populist, începute la 5 martie, pentru formarea unui nou guvern de coaliție, au intrat în impas. După lungi insistențe, liderii socialiști au prezentat, la reuniunea de marți, propunerile referitoare ia repartizarea ministerelor între cei doi eventuali parteneri în guvern.Partidul socialist și-ar asuma, evident, postul de cancelar, precum și Ministerele Afacerilor Interne, Finanțelor, Justiției, Invățămîntului, Ministerul pentru Problemele Sociale și cel al Transporturilor. Partidului populist i se oferă funcția de vicecancelar, Ministerele Afacerilor Externe, Apărării, Agriculturii, Comerțului și Construcțiilor.La scurt timp după anunțarea propunerilor socialiștilor, Hermann Witbalm, secretarul general al Partidului populist și șeful echipei de negociatori a acestui partid, a făcut cunoscut, în mod public, că oferta socialistă nu constituie o bază de discuție. Partidul populist cere să i se acorde poziții egale cu cele ale partenerului său, atît în guvern, cit și in comisiile parlamentului.Toate ziarele vieneze apreciază că, în desfășurarea tratativelor pentru formarea noului guvern al Austriei, a intervenit o criză gravă. Cotidienele celor două partide exprimă speranța că fiecare parte va veni vineri, ia următoarea întîlnire, cu noi propuneri ce vor putea fi acceptate de partener. Bruno Kreisky, președintele P.S.A. și cancelar desemnat, a declarat că „săptămînă viitoare va fi format noul guvern, intr-un fel sau altul", dar nu a precizat care sint intențiile partidului său în cazul unui refuz hotărît al populiștilor.Va opta conducerea P.P.A. pentru trecerea în opoziție ? Următoarele două zile apar astfel ca hotărîtoare pentru modul în care politicienii-celor două partide vor reuși să iasă din actualul impas.

Lucrările Comisiei Economice
O.N.U. pentru Europa

9 OPINII ÎN
R. D GERMANE

CU

FAVOAREA PARTICIPĂRII 
LA LUCRĂRI CA MEMBRU

DREPTURI EGALE
15 — Corespondentul A- Liman, transmite : Ple-

VIZITA UNEI DELEGAȚII 
COMERCIALE

JAPONEZE
In r. p. chineză

APOLLO -13“ IN DRUM

GENEVA gerpres, H. nara de miercuri a Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa a fost consacrată adoptării ordinei de zi a celei de-a 25-a sesiuni. Reprezentantul Poloniei a depus un proiect de rezoluție privind includerea pe ordinea de zi provizorie a unui punct prevăzînd invitarea oficială a R.D.G. la lucrările sesiunii. Un număr de delegați ai țărilor occidentale (Franța, S.U.A., Marea Britanie, R.F.G.) s-au opus acestei propuneri. Poziții mai nuanțate au adoptat delegații Italiei și Danemarcei, iar delegatul Finlandei a sugerat o formulă de compromis. în favoarea participării R.D.G. la lucrări, ca membru cu drepturi egale, s-au pronunțat delegațiile Uniunii Sovietice, Bulgariei, Iugoslaviei, R.S.S. Bieloruse, Cehoslovaciei și României.Luînd cuvîntul, șeful delegației române, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, a făcut o declarație, în care a subliniat că problema in discuție nu vizează numai statutul unei țări în comisie, ci însăși capacitatea acestui organism de a funcționa cu deplin randament și de a-și îndeplini în mod integrai atribuțiile. Delegația română apreciază că participarea R.D.G. la lucrările Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa — problemă ce a fost pusă în fața acestui organism cu peste 10 ani în urmă, fără a-și găsi pînă a- cum soluția pozitivă necesară — trebuie examinată și soluționată de toți membrii comisiei, cu toată răspunderea ce le torul.După ce a rezultat al _____apărute după cel de-al doilea război mondial, a două state germane — R.D.G. și R.F.G. — este un fapt, o realitate incontestabilă, vorbitorul a relevat că în interesul păcii, al securității și al cooperării europene, și nu numai în Europa, este necesar să fie recunoscute cele două state germane și să se creeze condiții normale participării lor la viața internațională, inclusiv la activitățile organizațiilor internaționale. Unul dintre cele două State germane — R.F.G. — participă la activitățile Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa, în timp ce celuilalt stat — R.D.G. — i se refuză dreptul de a lua parte la lucrările acestei comisii. Ne aflăm, astfel. în fața unei situații care contrazice principiul universalității comisiei și care constituie, de asemenea, o încălcare a principiului fundamental al egalității în drepturi dintre state — a subliniat șeful delegației române.Amintind că România s-a pronunțat întotdeauna în favoarea lichidării acestei anomalii, pentru adoptarea unei soluții corespunzind exigențelor dreptului internațional și evoluției raporturilor din ce in ce mai intense și diversificate între statele Europei, vorbitorul a spus : delegația română profită de acest prilej, pentru a reînnoi deplinul ei sprijin pentru participarea R.D.G. — stat suveran și

revine, a arătat vorbi-amintit că existența, ca circumstanțelor istorice

independent, care se afirmă ca un factor activ în viața internațională — la activitățile Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa, pe picior de egalitate și fără nici o discriminare. Delegația Republicii Socialiste România se pronunță în favoarea invitării R.D.G. la lucrările actualei sesiuni, văzind în aceasta un prim pas întreprins pe drumul ce duce spre admiterea acestei țări ca membră cu drepturi depline a comisiei.în ședința de după-amiază, dezbaterile neputind soluționa problema supusă comisiei de delegatul polonez, s-a trecut la votarea propunerii. Scrutinul a dat 11 voturi favorabile, 16 contra și două abțineri, Alte două delegații lipsind din sală. Astfel, propunerea delegatului polonez a fost respinsă. Un număr de participanți au luat apoi cuvîntul exprimîndu-și regretul pentru prejudiciile pe care votul le aduce intereselor comisiei Și principiilor sale.Ordinea de zi provizorie a sesiunii a fost adoptată în unanimitate. Tre- cindu-se la alegerea Biroului comisiei, la propunerea delegatului Franței și cu sprijinul delegatului român, participanții au ales ca președinte al celei de-a 25-a sesiuni a Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa pe Evgheni Mateev (Bulgaria). Ca vicepreședinte a fost ales dr. J. Kaufmann (Olanda).
★GENEVA 15 (Agerpres). trul afacerilor externe al Democrate Germane, Otto ....... ...... , _adresat o scrisoare președintelui Comisiei economice O.N.U. pentru Europa, în care se cere ca R. D. Germană să fie primită și să participe, ca membru cu drepturi egale, la lucrările celei de-a 25-a sesiuni a comisiei. Guvernul R. D. Germane, se spune în scrisoare, este de părere că cele două state germane trebuie să fie primite în Organizația Națiunilor Unite fără întîrziere, ca membri cu drepturi depline, în conformitate cu principiul universalității O.N.U.

PEKIN 15 (Agerpres). — După cum transmite agenția China Nouă, la Pekin au avut loc convorbiri între o delegație a Asociației japoneze pentru promovarea comerțului internațional și a altor șase organizații comerciale japoneze și reprezentanți ai Consiliului chinez pentru promovarea comerțului internațional. Au fost abordate probleme de interes comun, între care evoluția relațiilor dintre R. P. Chineză și Japonia, dezvoltarea prieteniei și a comerțului între cele două țări.într-o declarație comună se relevă că participanții la convorbiri au ajuns la un acord deplin asupra problemelor abordate.Miercuri, Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, a primit pe membrii delegației japoneze, cu care a avut o convorbire prietenească.

SPRE PĂMlNT

— Minis- Republicii Winzer, a
BONN 15 (Agerpres). — Drapelele și însemnele de stat ale Republicii Democrate Germane vor putea fi arborate în Republica Federală a Germaniei la toate competițiile sportive, precum și la tirguri și alte manifestări similare. Potrivit agenției D.P.A., această hotă- rîre a guvernului vest-german a fost anunțată marți la Bonn, deși ea a fost adoptată încă la 12 martie, cu o săptămînă înaintea întîl- nirii de la Erfurt a cancelarului federal, Willy Brandt, cu președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., Willi Stoph.

„Starea in care se afla e- 
chipajul navei cosmice „A- 
polo-13“ rămîne periculoasă, 
dar nu disperată". „Deși 
cele mai critice momente 
au fost depășite, nu ne vom 
găsi liniștea pînă cind 
capsula nu va ameriza, 
cosmonauții aflindu-se încă 
departe de, Pămînt”. Aceste 
aprecieri făcute de N.A.S.A. 
și de stația de urmărire a 
zborului din Houston (Te
xas) rezumă în esență si
tuația prezentă a evoluției 
spațiale a navei cosmice 
„Apollo-13., aflată miercuri 
la ora 20, ora Bucureștiului, 
la o distanță de 329 124 km 
de Pămînt.

In noaptea de marți spre 
miercuri nu 
elemente neprevăzute în 
evoluția navei. Conform 
noului program, stabilit in 
urma accidentului ce a dus 
la întreruperea misiunii lu
nare, „Apollol3” s-a în
scris pe o orbită lunară, 
survolind fața invizibilă a 
satelitului natural al Pă- 
mîntului. Această
a 
la . . 
s-a restabilit și contactul 
de
întrerupt pentru cele circa 
20 de minute cit a durat 
trecerea prin „spatele" Lu
nii.

„Totul pare să meargă 
bine". Felul în care contro
lorul de la sol a rostit a- 
ceastă mică frază adresată 
astronauților de pe „A- 
pollol3“, la douăzeci de 
minute după apariția na
vei din spatele Lunii, a ră
sunat in megafoanele sălii 
presei de la Houston ca un 
oftat de ușurare după dra
maticele momente de în
cordare provocate de lup
ta cu imensitatea spațiului 
pentru readucerea navei și 
a echipajului pe

Două ore

au intervenit

luat sfirșit
2,45, moment

manevră 
miercuri 
in care

radio cu astronauții,

Statutul bazelor americane
din Spania

nu a fost incă definitivat

DECOLONIZAREA Șl APARTHEIDUL

WASHINGTON 15 (Agerpres). Ministrul de externe spaniol, Gregorio Lopez Bravo, și-a încheiat marți la Washington convorbirile cu secretarul de stat al S.U.A., William Rogers, în problema folosirii de către Statele Unite a bazelor militare din Spania. Purtătorul de cuvînt al Departamentului de stat s-a limitat să declare că convorbirile „au fost utile". în general, scrie a^nția Associated Press, oficialitățile americane și diplomații spanioli refuză să facă declarații afirmînd că negocierile

nu au atins un stadiu în care difuzarea detaliilor ar fi de folos.S-a aflat totuși, menționează A.P., că „Statele Unite au devenit în mod definitiv interesate în menținerea acestor instalații", ca urmare a pierderii bazei Wheelus din Libia. In privința prețului ce urmează să fie plătit de americani pentru folosirea bazelor, se afirmă că ar fi intervenit o anumită clarificare.O nouă rundă de negocieri va avea loc cu prilejul vizitei pe care Rogers o va întreprinde la Madrid la sfîrșitul lunii mai.

Pămint. 
după ieșirea 

navei din zona nevăzută a 
Selenei, pilotul modulului 
lunar Fred W. Haise jr. a 
primit de la Houston ordi
nul să pună in funcțiune 
propulsorul modulului pen
tru 4 minute și 24 secun
de, în vederea proiectării 
complexului spațial pe o 
nouă traiectorie spre Terra 
și a accelerării vitezei de 
deplasare a acestuia. A- 
ceastă manevră reușind, in 
condiții normale ameriza
rea navei va putea avea 
loc vineri la ora 19,13 in 
Pacific, intr-un punct situat 
la 600 de mile de insula 
Samoa.

Intre timp, la 3,09, cea 
de-a treia treaptă a rache
tei purtătoare „Saturn-5" 
s-a prăbușit pe Lună la a- 
proximativ 200 km de seis- 
mometrul instalat de echi
pajul precedentei misiuni 
lunare, „Apollo-12“.

— „Se pare că 
voastră a provocat un fru
mos cutremur pe 
i-a anunțat pe cosmonauți, 
după înregistrarea eveni
mentului, controlorii de la 
Houston.

— „In sfirșit, ceva a fost 
realizat in acest zbor", a

racheta

Lună",

răspuns puțin amar Lovell. 
Intr-adevăr ca o veri
tabilă ironie a soartei 
din tot programul știin
țific ambițios, care era 
prevăzut pentru a fi înde
plinit in cursul misiunii 
„Apollo-13", doar prăbuși
rea acestui fragment de ra
chetă

Informațiile pe care le 
vor furniza seismografele 
instalate in Oceanul furtu
nilor de echipajul navei „A- 
pollo-12" vor fi fără îndo
ială interesante. Nimeni nu 
vorbea însă de aceasta 
miercuri dimineața la Cen
trul spațial de la Houston.

„Ei revin"..., acesta este 
acum cuvintul de ordine 
atlt la Houston, cit și in în
treaga Americă. Această 
reîntoarcere este insă încă 
plină de riscuri și nepre
văzut, lucru care s-a văzut

american, cu acelea pe 
care le duc pasagerii pe 
fundul calei unei nave in 
cea mai mare parte stri
cată. Modulul, care nu tre
buia să servească decit ci
teva zeci de ore, a devenit 
prin forța împrejurărilor, 
statul lor major, camera 
operațională. El este singu
rul loc unde cosmonauții 
mai pot dispune de un pic 
de lumină.

La ora cind transmit, cos
monauții Lowell și Haise 
se află la bordul modulului, 
in timp ce Swigert se află 
în cabina navei, deoarece in 
modul nu încap decit două 
persoane. Principala lor ac
tivitate constă in pregătirile 
în vederea amerizării. Co
municațiile prin radio . cu 
solul se mențin la un ni
vel de „strictă și absolută 
necesitate", pentru a se e-

CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON 
DE LA C. ALEXANDROAIE

chiar în cursul nopții tre
cute. La circa o oră după 
punerea in funcțiune a 
propulsorului modulului lu
nar, in cabina „Odiseei" s-a 
declanșat astfel un semnal 
de alarmă avertizind cos- 
monauții asupra unui nou 
pericol : bioxidul de car
bon din cabină depășise 
limita normală. In citeva 
minute stația din Houston a 
comunicat cosmonauților să 
improvizeze un sistem de 
compensare a cantității de 
bioxid de carbon prin co
nectarea unui furtun la o 
celulă de oxigen a unuia 
dintre costumele grele de 
cosmonaut folosite la lan
sare. Furtunul, conectat la 
rezervorul de oxigen al cos
tumului de cosmonaut a 
fost trecut prin tunelul de 
comunicație dintre cele 
două nave, celălalt capăt 
fiind lăsat liber. Deși bio
xidul de carbon din cabină 
nu a scăzut sub nivelul 
normal, medicii consideră 
că nu prezintă un pericol 
mare pentru sănătatea cos
monauților.

In cursul zilei de miercuri 
Fred Haise a anunțat la 
Houston că a observat prin- 
tr-unul din hublouri o pier
dere de gaz in spațiu și o 
bucată de metal care plu
tea în apropierea navei. 
Tehnicienii N.A.S.A. au a- 
firmat că bucata de metal 
ar putea proveni din sub- 
ansamblul navei. spațiale 
care a fost scos din func
țiune luni seara. Deterio
rarea continuă a acestuia nu 
influențează cu nimic însă 
reîntoarcerea cosmonauților 
pe Pămînt.

In schimb, cu mult mai 
complicate sint condițiile în 
care cei trei eroi ai Cos
mosului sint obligați să 
trăiască — asemănătoare, 
după expresia unui ziarist

conomisi energia electrică 
și apa care răcește apara
tele. Toate sistemele elec
trice, computerele, inclusiv 
cele de orientare, aflate în 
cabinele modulului și navei, 
au fost deconectate de la 
sursele electrice, calculele 
fiind făcute numai la sta
țiile de la sol.

„Cea mai critică proble
mă continuă să fie apa. A 
trebuit să raționalizăm con
sumul de apă pentru ră
cire la nivelul minim, pen
tru a putea menține totuși 
temperatura aparatelor la 
limita din imediată apro
piere de punctul critic", a 
declarat directorul zborului 
Gerald Griffin.

Toate ordinele și datele sint 
transmise de Houston cos
monauților numai după ce 
rezultatele transpunerii lor 
in practică au fost verifi
cate de către simulatorul de 
la sol. Pe cosmodromul de 
la Cape Kennedy și poligo
nul stației de urmărire a 
zborurilor cosmice din 
Houston. Cosmonauții Alan 
Shepard și Ed. Mitchell 
s-au imbarcat luni dimi
neața la bordul unui modul 
lunar, ancorat in pavilionul 
nr. 5 al stației de la Hous
ton, verificind diverse va
riante de lansare a retora- 
chetelor navei cosmice, ma
nevra destinată să micșo
reze viteza de deplasare a 
vehiculului spațial prin 
straturile dense ale atmos
ferei. La rindul lor, cosmo
nauții Richard Gordon, Eu
gene Cernan și David Scott 
au verificat noi variante 
de salvare, in funcție de u- 
nele eventuale defecțiuni ce 
ar putea surveni in funcțio
narea sistemelor navei ți 
modulului in lungul drum 
pină la Pămint.

La Houston se menține a- 
ceeași atmosferă de neliniș
te și îngrijorare. Totuși, pe 
măsură ce orele trec, iar 
nava se apropie de Pămint, 
optimismul își face aci tot 
mai mult loc. Miercuri \ la 
prinz au fost chiar și 
momente de veselie, cind 
de la bordul modulului lu
nar a inceput a se transmi
te o melodie de muzică 
ușoară. Ea insă a fost brusc 
întreruptă și înlocuită cu 
un raport privind datele in
dicate de aparatele de bord. 
La sfirșitul raportului, Lo
vell s-a scuzat, spunind că 
din greșeală a pus in emi
sie banda cu muzică ușoară, 
rătăcită printre benzile pe 
care înregistrase raportul.Cu puțin înainte de închiderea ediției. Ia Houston s-a anunțat că nava spațială „Apollo-13" a deviat ușor de la traiectoria obligatorie pentru reintrarea în atmosfera terestră. Pentru revenirea pe coridorul stabilit va fi necesară reaprinderea pentru scurt timp, în cursul acestei nopți sau a zilei de miine, a motorului principal al modulului lunar.

★ ★întreaga omenire urmărește cu emoție momentele dramatice prin care trece echipajul navei cosmice „Apollo-13". SOlidârităteă umană se manifestă pretutindeni, sub cele mai diverse forme, cei aflați pe Terra fiind gata să contribuie, cu toate mijloacele aflate la dispoziție, la marea luptă pentru readucerea cu succes pe Pămînt a temerarilor astronauți, Lovell, Swigert și Haise.Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, a trimis președintelui Nixon o telegramă în care informează că guvernul sovietic a dat indicații autorităților civile și militare ale U.R.S.S. să facă uz, în care de nevoie, de toate mijloacele pentru a acorda ajutor la salvarea astronauților americanj. Agenția TASS a informat, totodată, că navele „Akade- mik Ribacev" și „Novopolțk", care se află în pres, it în Oceanul Pacific, au primit ordin să-și modifice ruta' și să se îndrepte spre zona unde se presupune că va ameriza „Apollo-13".Președintele Franței, Georges Pompidou, a dat dispoziții ca navele flotei franceze aflate în Pacific să dea ajutor la recuperarea astronauților în cazul în care cabina de comandă va ameriza în afara zonei acoperite de navele americane, iar guvernul italian a dat ordine similare forțelor navale, terestre și aeriene din Marea Mediterană.
ÎN DEZBATEREA REUNIUNII PREGĂTITOARE A CONFERINȚEI 

LA NIVEL ÎNALT A STATELOR NEANGAJATEES SALAAM 15 (Agerpres). de-a treia zi a lucrărilor re- pregătitoare a conferinței la ’ ’ neangajate aDAR— Cea uniunii . _nivel înalt a statelor _ .fost consacrată examinării primelor două puncte înscrise pe ordinea de zi : decolonizarea și apartheidul. Participanții au subliniat necesitatea de a se acorda tot sprijinul mișcărilor de eliberare din regiunile aflate încă sub dominație străină, precum și patrioților din Rhodesia și Repu-
In prefectura Kyoto, cunoscut centru cultural al Japoniei, s-a pronunțat rezultatul în cea mai puternică confruntare electorală organizată în provincie în ultimele decenii. Duminică, alegătorii l-au proclamat învingător pe Torazo Nina- gawa, candidatul din partea partidelor comunist și socialist, care devine astfel pentru a șasea oară consecutiv guvernator al prefecturii Kyoto. Rezultatul a- cestei confruntări electorale constituie o importantă victorie a forțelor democratice din Japonia.Lupta a fost deosebit de ascuțită, întrucît pentru în- tîia oară Partidul Liberal- Democrat, de guvernămînt, izbutise să alcătuiască un front comun cu Partidul Socialist-Democratic și cu Partidul Komei, în scopul de a contracara influența partidelor comunist și socialist, într-o zonă în care forțele de stingă se bucură de un larg sprijin. Pe măsură ce se apropia ziua „Z“, in competiție au fost aruncate tot mai multe forțe. în ultima lună au fost difuzate mai mult de 30 milioane de manifeste electorale. Președinții celor cinci partide, inclusiv președintele Partidului Liberal-Democrat, premierul Eisaku Sato, s-au deplasat în prefectura Kyoto pentru a impulsiona campania electorală.Alegerile din Kyoto au fost privite de cele cinci - partide drept un test semnificativ asupra stării de spirit a corpului electoral 

blica Africa de Sud, unde draconicele legi rasiale ale apartheidului constituie încă principiul de bază al organizării celor două state.In cadrul dezbaterilor de joi, a precizat un purtător de cuvînt al reuniunii, urmează să continue examinarea problemelor referitoare la lupta împotriva colonialismului, rasismului, imperialismului și neocolo- nialismului.
în perspectiva unor viitoare alegeri generale. De aceea, rezultatul a avut efectul unui șoc pentru Partidul Liberal-Democrat și pentru aliații săi. Și, dimpotrivă,

mite să treacă la o operație de „renovare" a partidului. „Vorbind obiectiv — scrie ziarul „Mainichi Daily News" — consecința directă a alegerilor este că par-
JAPONIA

SUCCES ELECTORAL
AL FORȚELOR

DE STINGĂ
CORESPONDENȚA DIN TOKIO 

DE LA EL. ȚUIU

scrutinul de duminică a dat mari speranțe opoziției de stingă. Socialiștii, înfrînți de mai multe ori în ultimele alegeri, au sărbătorit evenimentul ca pe o victorie însemnată, care le per-
tidele comunist și socialist își consolidează pozițiile și încrederea în forțele lor. Unii observatori prevăd că Partidul Comunist din Japonia este pe cale de a deveni in curînd principalul

Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, l-a primit miercuri pe reprezentantul special al guvernului finlandez, Ralph Enckell, ambasador itinerant al află Ia cizează păreri vocarea unei conferințe pentru securitatea europeană.
Finlandei în Europa, care se Moscova. Agenția TASS pre- că s-a făcut un schimb de în probleme legate de con-

curent între forțele progresiste japoneze și cea mai importantă grupare a opoziției parlamentare".Alegerile de la 12 aprilie complică și mai mult relațiile dintre partidele japoneze. Cu mult mai înainte de aceste alegeri, erau evidente semnele unor schimbări în tabăra opoziției. Partidul Komei, care se află de mai multă vreme în dispută cu comuniștii, a căutat să folosească alegerile din Kyoto pentru a da lupta directă, pe teren deschis, nu numai cu comuniștii, ci și cu socialiștii, ac- ceptind să se coalizeze cu partidele conservatoare. Partidul Socialist-Democratic s-a alăturat și el temporar coaliției cu liberal- democrații, cu toate că în parlamentul țării el s-a situat alături de comuniști și socialiști. Dar, după cum s-a văzut, calculele sale au dat greș. Alegătorii au manifestat un mai mare interes față de programul comuniștilor și socialiștilor, în care sint înscrise măsuri privind satisfacerea unor nevoi sociale și administrative imediate ale prefecturii.Astfel, alegerile din Kyoto au spulberat speranțele în viabilitatea unei formule de coaliție bazate pe lozinci anticomuniste. Alegerile au mai arătat că, acțio- nînd unitar, forțele de stingă pot obține succese din ce in ce mai mari, sporin- du-și prestigiul și Influența în rîndul maselor de alegători.

agențiile de presă transmit: ORIENTUL
Comitetul Ministerial al 

Consiliului Europei <or®aniza- ție politică interguvernamentală ce grupează 17 țări vest-europene), întrunit miercuri la Strasbourg, a aprobat o rezoluție prin care invită guvernul grec „să restabilească libertățile fundamentale". Rezoluția a fost adoptată cu 15 voturi, reprezentanții Franței și Ciprului neparticipînd la vot.
La Sofia au început con

vorbirile oficiale dintre Ivan Bașev, ministrul afacerilor externe al R.P. Bulgaria, și Emil Jonsson, ministrul afacerilor externe și al apărării al Republicii Islanda. Au fost examinate posibilitățile de extindere a legăturilor dintre cele două țări, precum și unele probleme internaționale. Au fost discutate, de asemenea, probleme referitoare la securitatea și colaborarea europeană. în aceeași zi, Emil Jonsson a fost primit de Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri, și Gheorghi Trai- kov, președintele Prezidiului Adunării Populare a R.P. Bulgaria.
Primul ministru al Sue

diei, Olof Palme,aflat în Fran*a într-o vizită oficială, a avut întrevederi cu ministrul de externe francez, Maurice Schumann. Au fost abordate situația din Orientul Apropiat și Asia de sud-est, precum și problema convocării unei conferințe pentru securitatea europeană. Agenția France Presse relevă că cei doi interlocutori au exprimat puncte de vedere apropiate.
Adunorea Națională a 

Turciei a votat un amenda
ment la constituțieIn baza că- ruia alegerile pentru reînnoirea mandatelor unei treimi din membrii Senatului vor avea loc în luna octombrie 1971, în loc de iulie 1970. Astfel, 

corpul electoral turc se va prezenta de acum înainte în fața urnelor la interval de doi ani, în loc de un an.
Satelitul artificial al Pă- 

mîntului „Cosmos-333", 18 bordul căruia este instalat aparataj științific destinat continuării cercetărilor în spațiul cosmic, a fost lansat ieri in Uniunea Sovietică. Agenția TASS precizează că aparatajul funcționează normal, iar centrul de
MOSCOVA 15 — Corespondentul Agerpres, L. Duță, transmite : In parcul Sokolniki din Moscova s-a deschis miercuri o expoziție internațională de cărți, consacrată implinirii unul secol de la nașterea lui V. I. Lenin. In afară de editurile sovietice, expun organizații din peste 30 de țări. Standurile românești conțin o mare varietate de cărți din domeniul beletristicii, științei, filozofiei etc.După cuvintul de deschidere rostit de K. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., au fost vizitate standurile. La standurile românești, oaspeții sovietici au fost salutați de Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, conducătorul delegației de oameni de litere din țara noastră sosite la Moscova cu prilejul deschiderii expoziției. 
Primul ministru al Danemarcei, Hilmar Baunsgaard, aflat într-o vizită oficială în Statele Unite, a fost primit de președintele Nixon cu care a avut o convorbire privind relațiile bilaterale americano-daneze și unele probleme ale situației internaționale. Comentind această întrevedere, agenția Associated Press relevă că schimbul „util" de vederi dintre cei doi oameni de stat s-a referit la ansamblul relațiilor dintre S.U.A. și Europa occidentală, contactele Est-Vest. războiul din Vietnam și la alte probleme. Primul ministru danez a reafirmat hotărîrea guvernului său de a sprijini convocarea unei conferințe privind securitatea europeană. Cei doi oameni de stat au căzut de acord, potrivit agenției Associated Press, să nu discute problema eventualei instalări la baza americană din Thule, în Groenlanda, a unui sistem de rachete antirachetă.

calcul coordonator de pe Pămînt efectuează prelucrarea informațiilor primite.
Germaniei,sosit miercuri

Președintele Republicii 
Federale aGustav Heinemann, a în Berlinul occidental pentru o vizită de trei zile, anunță agențiile de presă internaționale. Președintele Heinemann urmează să aibă o întrevedere cu primarul Berlinului occidental, Klaus Schuetz, și să țină o conferință de presă. în legătură cu aceasta — anunță agenția A.D.N. — un purtător de cuvînt Afacerilor Democrate protest, subliniind cădental este o unitate politică de sine stătătoare, care nu face parte din R.F. a Germaniei.

al Ministerului al Republicii a adresat un Berlinul occi-Externe Germane

Harry Andrew Blackman, 
magistrat originar din sta
tul Illinois, 8 fost desemnat de președintele Nixon pentru ocuparea locului rămas vacant la Curtea Supremă a S.U.A. în urma demisiei judecătorului Abe Fortas. Noua desemnare vine la' un interval de numai șase zile după ce Senatul a respins numirea pentru acest post a conservatorului sudist Harold Carswell. Șansele judecătorului Blackmun, deși prin concepțiile sale este apreciat tot ca un conservator, par mai mari.

APROPIAT
• CONVORBIRILE LUI 

J. SISCO LA TEL AVIV

TEL AVIV. — în cadrul vizitei întreprinse în Israel, Joseph Sisco, a- sistent al secretarului de stat al S.U.A. pentru problemele Orientului Apropiat și ale Asiei de sud, a fost primit miercuri de Abba Eban, ministrul afacerilor externe al Israelului. La sfîrșitul convorbirilor, Joseph Sisco a declarat că, în cursul întrevederii „au fost discutate aprofundat și amănunțit toate aspectele actuale ale situației din regiunea Orientului Apropiat". Asistentul secretarului de stat al S.U.A. urmează să aibă, de asemenea, o convorbire cu generalul Dayan, ministrul israelian al apărării, precum și cu membrii statului major al armatei israeliene. Vizita diplomatului american în Israel se va încheia la 17 aprilie, după care el va vizita Iordania și Libanul.NEW YORK. — Adjuncții ambasadorilor la O.N.U. ai U.R.S.S., Franței, Marii Britanii și S.U.A. s-au reunit marți la misiunea britanică pentru a continua lucrările de elaborare a unui memorandum asupra punctelor de acord constatate în timpul reuniunilor la nivel de ambasadori în problema Orientului Apropiat. Acest memorandum urmează să fie supus ambasadorilor „celor patru", care, după cum s-a anunțat oficial, au In vedere realizarea unui punct de vedere comun asupra căilor de soluționare a conflictului arabo-israelian in conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967.AMMAN. — în capitala Iordaniei, Amman, a avut loc miercuri o mare manifestație împotriva politicii S.U.A. în Orientul Apropiat și a vizitei pe care asistentul secretarului de stat al S.U.A., Joseph Sisco, urmează să o întreprindă în această țară. La manifestație au participat aproximativ 12 000 de persoane.
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