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MINISTERULUI INDUSTRIEI
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CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI
a U.R.S.S., prezentat

de A. N. Kosîghin

Convorbire cu ing. Iosif OPRIȘ
adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini

ln-Din convorbirea cu Ing. Gheorghe Caranfll, adjunct al ministrului 
Austriei chimice, publicată in ziarul „Scînteia" din 25 martie a. c„ sub titlul 
„O condiție a ritmicității in realizarea investițiilor chimiei — accelerarea 
livrării utilajelor tehnologice", a reieșit clar concluzia că răminerea in urmă 
survenită in realizarea planului de investiții in această ramură se datorește, 
in principal, încălcării de către unele uzine constructoare de mașini a ter
menelor de livrare a utilajelor tehnologice. Interlocutorul a atras cu acel 
prilej atenția că orice tergiversare, in continuare, a livrării utilajelor res
tante este de natură să declanșeze complicații și mai mari pe un șantier sau 
altul al industriei chimice. Răspunsul la problemele ridicate, în urmă cu 
aproape două săptămini, ne propunem

IN ZIARUL DE AZI:

să-l dăm în convorbirea de față.

stringentă de a reduce importul 
utilaje ce pot fi fabricate în 
atrage după sine mărirea, în- 
ritm foarte rapid, a sortimen-

© PUNCTE DE SPRIJIN

— Înainte de a vă adresa pri
ma întrebare, tovarășe adjunct al 
ministrului, credem că este util 
să amintim o cifră esențială, în 
jurul căreia a gravitat, de altfel, 
și precedenta convorbire: la sfîr
șitul anului trecut, volumul uti
lajelor tehnologice nelivrate la 
termenele contractuale șantiere
lor industriei chimice totaliza a- 
proape 2 100 de tone. Datele de 
care dispunem arată că, in lu
nile ianuarie și februarie, s-au 
acumulat alte restanțe. Care este 
situația livrării utilajelor după 
încheierea primului trimestru 
din acest an ?’■V

— Fără a încerca să minimalizăm 
răspunderea care revine furnizorilor 
de utilaje in situația care a survenit, 
trebuie să arăt că mal mult de o 
treime din restanța de 2 100 de tone,

existentă față de contractele expirate 
la sfîrșitul anului trecut, este alcă
tuită din produse de tehnicitate foar
te ridicată ; la execuția lor se folo
sesc tehnologii ce se aplică pentru 
prima dată în țara noastră. Nerespec- 
tarea termenelor de livrare se dato- 
rește, deci, întîrzierii în pregătirea 
fabricației, cît și a unor greutăți în- 
tîmpinate la însușirea noilor teh
nologii.

Pentru cealaltă parte, aproximativ 
două treimi, cauza întîrzierii rezidă 
în neprimirea la timpul oportun a 
unor materiale, în special din import. 
Desigur, situația care s-a creat nu 
ne-a lăsat și nu ne lasă indiferenți. 
Colectivele din uzinele constructoare 
de utilaj chimic au depus mari efor
turi pentru a compensa, cît de cît, 
nelivrarea acestei mari cantități da 
utilaje prin fabricarea In avans a al
tora. Astfel, anul trecut au fost U-

vrate în avans față de termenele con
tractuale peste 1 800 de tone utilaje.

Doresc să fac precizarea că diversi
ficarea fabricației de utilaj chimic 
impusă, pe de o parte, de marea va
rietate a proceselor chimice folosite 
la noile capacități ale industriei chi
mice, iar pe de altă parte, de necesi
tatea 
unor 
țară, 
tr-un
telor de materiale ce trebuie asigu
rate uzinelor noastre ; in cele mai 
multe cazuri, aceste sortimente sînt 
necesare în cantități mici, greu de a- 
provizionat din import. In prezent, 
împreună cu Ministerul Industriei 
Chimice, el însuși devenit un impor
tant producător de utilaje, studiem 
căile pentru a asigura posibilități de 
aprovizionare în termene cît mai 
scurte. In același timp, furnizorii de 
metal din țară trebuie să pună în 
aplicare cît mai repede posibil in
dicația dată de conducerea partidului
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Consacrarea zilei 
aprilie ca „ZiuaT .

nătății" ilustrează, 
dată în . ‘ 
grijă și prețuire pe 
care partidul și statul 
nostru le acordă bu
nului cel mai de 
preț al omului — „Să
nătatea", noțiune în
țeleasă In sensul său 
larg de „bunăstare fi
zică și psihică" și nu 
numai ca absență a 
bolii. „Este cunos
cut — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al 
Partidului Comunist 
Român — că întreaga 
politică a partidului și 
statului este îndrepta
ți spre bunăstarea o- 
mulul, a poporului, că 
satisfacerea cerințelor 
cetățenilor este țelul 
suprem al partidului 
nostru comunist. Vor
bind de bunăstarea o- 
mului, a poporului, 
pornim de la premisa 
că o latură importan
tă a acesteia este o- 
crotirea sănătății".

Transformărilor so- 
clal-economice profun
de petrecute în anii 
socialismului In tara 
noastră, care au schim
bat radical condițiile 
de muncă și de trai, 
li se adaugă și impor
tante realizări în do
meniul ocrotirii sănă
tății cetățenilor pa
triei noastre. Ca urma
re a dezvoltării mul
tilaterale a economiei 
și creșterii venitului 
național, alocațiile 
pentru ocrotirea sănă
tății au crescut, an de 
an. reprezentînd prin 
cele aproape 7 miliar
de cheltuite în 1970 o 
creștere de ceste 10 ori 
față de 1950 (644.5 mii. 
lei). In anii cincinalu
lui recent încheiat au 
fost puse tn funcțiune

aproape 24 000 paturi 
noi pentru asistența 
medicală. Numai în 
noile construcții spita
licești de mare capa
citate, cu dotare mo
dernă de diagnostic și 
tratament cum sînt 
cele din Craiova, Con
stanța, Hunedoara, Su
ceava, Oradea, Iași, 
Slobozia, Cluj, Baia 
Mare etc., s-au dat în 
folosință 8 800 de pa
turi. Alte numeroase 
spitale — în stadii di
ferite de construcție — 
se vor adăuga unități-

noile cartiere 
i Titan din 

din Iași,

lor pentru Îngrijirea 
sănătății. In această 
categorie sînt cuprin
se spitalele de mare 
capacitate de la Ale
xandria, Slatina, Rîm- 
nicul Vîlcea, Miercu
rea Ciuc, Pitești, Ca
ransebeș, Focșani, Vas
lui, Iași, Brașov. Timi
șoara, București etc. 
Pentru a sublinia rit
mul dezvoltării este 
suficient să arătăm că 
numărul paturilor din 
noile spitale intrate în 
funcțiune în anii ulti
mului cincinal și din 
cele în construcție re
prezintă mai mult de 
jumătate din numărul 
total al paturilor de 
spital existente în 
România anului 1938.

Numeroase policli
nici noi — independen
te sau cuplate cu noile 
spitale — vin să lăr
gească. și să întă
rească, an de an. con
dițiile moderne de in
vestigație și tratament:

cele din i 
Vitan și 
București,

- Cluj, Giurgiu, Slatina, 
Piatra Neamț, Slobo
zia, Hunedoara etc. 
constituie, în acest 
sens, un bun exem
plu. Numai policlini
cile construite în ulti
mii zece ani reprezintă 
dublul 
ționau 
pentru 
pilului 
trată 
cele 16 000 paturi 
creșe realizate 
1967 pînă 
depășesc 
o dată și 
paritatea 
începutul 
trecut. La această ci
fră se vor adăuga. în 
anii actualului cinci
nal, 69 000 paturi, ce 
urmează a fi realizate 
în noile creșe.

Multe alte tipuri de 
unități sanitare — cen
tre stomatologice, sta
ții de salvare, centre 
de recoltare și conser
vare a sîngelui pentru 
transfuzie, leagăne 
pentru copii, dispen
sare medicale etc. — 
contribuie la extinde
rea, pe întreg cuprin
sul țării, a condițiilor 
moderne, și din ce în 
ce mai accesibile, ale 
unei asistențe medi
cale calificate.

Pentru a apropia 
unitățile și cadrele 
medicale de pacienți 
azi în fiecare comună 
funcționează un dis
pensar medical înca
drat cu unul sau mai 
mulți medici, iar în 
satele mai îndepărta
te sau izolate, funcțio
nează puncte sanitare 
cu cadre medii

celor ce func- 
în 1938. Grija 
ocrotirea co

mic este ilus- 
elocvent prin 

în 
din 

în 1970, care 
cu aproape 
jumătate co
existentă la 
cincinalului

(Continuare 
în pag. a II-a)

sâni-

La sosire, pe aeroportul din Baku Telefoto : AGERPRES
MOSCOVA fl — Corespondentul 

Agerpres, Laurențiu Duță, trans
mite : Delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
care pârticipă la lucrările Con
gresului al XXIV-lea al P.C.U.S., 
a sosit marți după-amiază într-o 
vizită în R.S.S. Azerbaidjană.

Delegația este însoțită de G. 
Aliev, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Azerbaidjan, M.A. Leseciko, 
membru al C.C, al P.C.U.S., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., V. M. Bușuiev, 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S., 
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
U.R.S.S. in România.

La aeroportul din Baku, capitala 
R.S.S. Azerbaidjene, solii poporu
lui român, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au fost întîmpi- 
nați de G. Ibraghimov, G. Seidov, 
D. Guliev, secretari ai C.C. al P.C. 
din Azerbaidjan, S. Rașidzade,

DEMOCRA TIA
in practica și formele

prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.S.S. Azerbaidjene, 
alți vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, miniștri, reprezentanți ai 
organizațiilor obștești.

Un grup de pionieri oferă tova
rășului Nicolae Ceaușescu și mem
brilor delegației buchete de flori.

Pe întregul traseu, de la aero
port pînă la reședință, numeroși 
locuitori au 
prezentanții 
frunte cu 
Ceaușescu.

în aceeași
P.C. din Azerbaidjan,
Partidului Comunist Român a avut 
o întîlnire la care au participat 
tovarășul G. Aliev, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Azerbaidjan, 
secretari ai Comitetului Central, 
precum și membri ai guvernului 
acestei republici. Tovarășul G. A- 
liev a făcut o succintă prezentare 
a istoriei- poporului azerbaidjan, a 
vorbit despre succesele repurtate 
de această republică în domeniile 
economic, social și cultural, despre 
hotărîrea oamenilor muncii de a 
îndeplini programul ce va fi adop
tat de Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S.

salutat cordial pe re- 
poporului român în 

tovarășul Nicolae

zi, la sediul C.C. al 
delegația

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
Informat gazdele despre realizările 
obținute de oamenii muncii din 
țara noastră în dezvoltarea econo
miei, științei, culturii, în ridicarea 
nivelului de trai, despre modul în 
care întregul popor muncește cu 
avînt pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român.

Oaspeții sînt invitați apoi să vi
ziteze unele puncte ale orașului 
Baku. Intrarea în parcul „Kirov", 
cel mai înalt punct al capitalei 
azerbaidjene, feeric iluminată, este 
dominată de steagurile României 
și R.S.S. Azerbaidjene. în limbile 
română și azerbaidjană se putea 
citi inscripția: „Bine ați venit, 
dragi oaspeți !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
membrii delegației admiră de pe 
această colină panorama orașului 
ce-și întinde dantelele de lumini 
de-a lungul Caspicei.

Apoi, coloana de mașini a stră
bătut cîteva din marile artere ale 
orașului.

Vizita delegației Partidului Co
munist Român în R.S.S. Azerbaid
jană continuă.

Ministrul agriculturii și reformei agrare al Marocului

conducerii economiei
fenomen conjunctural, s-a Impus ca o necesitate obiec
tivă, ca o condiție hotărîtoare a progresului societă
ții noastre socialiste, incadrîndu-se organic în ansam
blul de măsuri elaborat de partid pentru perfecționa
rea organizării și conducerii economiei naționale. Por
nind de la realitatea esențială că in socialism oame
nii muncii au o dublă calitate — de proprietari co
lectivi ai mijloacelor de producție și de producători ai 
bunurilor materiale — partidul a luat în ultimii ani 
măsuri ample pentru dezvoltarea consecventă a demo
crației economice în întregul mod de organizare și 
desfășurare a vieții economice.

Importanța și rolul acestor măsuri, efectele aplicării 
lor au format subiectul „mesei rotunde" organizate de 
redacția ziarului nostru, la care au luat parte mun
citori. economiști, activiști de partid, cadre de condu
cere din întreprinderi și centrale industriale.

(pagina a lll-a)

România ÎnfățișeazăLa semicentenarul partidului, 
imaginea unei țări socialiste dinamice, cu o economie 
prosperă și o viață socială care se dezvoltă sub sem
nul adincirii și perfecționării continue a democrației 
socialiste. Ca o parte integrantă, o componentă insepa
rabilă și fundamentală a acesteia, evoluează și se 
lărgește necontenit democrația economică, intreg a- 
cest proces fiind inițiat și dirijat conștient de forța 
conducătoare a societății noastre — Partidul Comunist 
Român — care pornește de Ia concepția că o viață so
cială democratică și asigurarea unei reale democrații 
economice se condiționează și se determină reciproc. 
Democrația economică acționează tot mai profund și 
sub diferite forme in mecanismul Întregii noastre vieți 
economice, asigurind participarea tot mai activă a oa
menilor muncii la opera responsabilă, complexă, de 
conducere și organizare a economiei, incepind de la 
celula ei de bază — intreprinderea — și pină la sfera 
deciziilor superioare.

Lărgirea democrației economice, departe de a fi un

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți Ia amiază pe minis
trul agriculturii și reformei agrare 
al Marocului, Ahmed Lasky.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate și 
prietenie, au participat Angelo 
Miculescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii, In
dustriei Alimentare, Silviculturii

șl Apelor, precum și experțil care 
îl însoțesc pe ministrul marocan 
în vizita în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia au fost 
discutate probleme privind dez
voltarea relațiilor dintre România 
și Maroc, a colaborării și coope
rării în agricultură și în alte do
menii economice între cele două 
țări.

Guvernatorul Băncii Finlandei
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, marți după-amiază, pe gu
vernatorul Băncii Finlandei, Mau- 
no Koivisto, care face o vizită în 
țara noastră.

(Agerpres)

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, a participat acad. Vasile Ma- 
linschi, guvernator al Băncii Na
ționale a Republicii Socialiste 
România.

(Agerpres)

In construcție la Timișoara

ÎNTREPRINDERE 
DE PREFABRICATE 

DE BETON
TIMIȘOARA leorespondentul 

„Scînteii", Cezar Ioana).
Șirului de obiective indus

triale aflate in construcție în 
municipiul Timișoara i s-a adău
gat zilele acestea încă unul : 
întreprinderea de prefabricate 
din beton. Noua unitate indus
trială, prevăzută să intre în 
funcțiune în 1972, va asigura 
întreprinderilor și organizațiilor 
de construcții din județul Timiș 
și din alte părți o cantitate 
de 80 000 mc prefabricate din be
ton pe an După cum ne-a in
format inginerul Gavrilă Bălan, 
directorul întreprinderii de con- 
strucții-montaje, care înalță 
noul obiectiv, atît prin volumul 
de producție, cit și prin varie
tatea tipodimensiunilor de pre
fabricate ce vor fi produse în 
halele noii întreprinderi, după 
cele mai moderne procedee teh
nologice. se va asigura necesa
rul de prefabricate, prevăzute 
a fi utilizate la construcția noi
lor fabrici și uzine ce urmează 
să fie puse în funcțiune în vii
torii ani in județul Timiș.

Unii tineri specialiști ieșiți de pe 
băncile facultății în urmă cu 2—3 ani 
își reproșau, cu simț de răspundere 
matur, faptul că, ajunși în posturi de 
răspundere, nu reușesc să-și conec
teze activitatea la toate canalele spe
cialității absolvite, fie teoretic, fie. 
mai ales, practic.

De ce ? Răspunsul e oarecum in
variabil : „Asta n-am făcut în facul
tate". „asta n-am cunoscut la prac
tică...". De pildă. V.B., absolvent al 
secției electroradio, de la Universi
tatea din București, mărturisea că în 
studenție nu i s-a predat desenul 
tehnic, pentru care. în prezent, ie 
descurcă „greu, învățînd" ; Fl. C., 
Ingineră în tehnologia construcțiilor 
de mașini, trebuie să „studieze" ca
racteristicile unor utilaje moderne, 
pentru că in perioada de practică a 
cunoscut, mașini universate perimate, 
folosite cu 30—40 de ani în urmă ; 
O.D.. absolventă a Institutului de 
construcții, este pusă în mari dileme 
cînd pătrunde în domeniile de utili
zare a maselor plastice sau ale apli
cării unor metode de înaltă tehnici
tate ; în aceleași dileme sînt puși- 
unii ingineri agronomi, îmi mărturi
seau sincer cîțiva absolvenți ai Insti
tutului agronomic din Craiova, căro
ra în cadrul disciplinelor de cul
turi irigate sau îmbunătățiri fun
ciare li s-a predat doar... ca
drul general al profesiunii nu spe
cialitatea însăși. Exemplele nu sînt 
poate cele mai tipice. Dar le-am in
vocat ca punct de plecare în dezbate
rea unei probleme de mare acuitate : 
care ar trebui să fie profilul specia
listului cu calificare superioară in 
contextul necesităților actuale și de 
perspectivă ale economiei, științei și 
culturii noastre ?

— Tn orientarea școlii noastre su
perioare consideră prof univ. dr. 
docent Jean Livescu, rectorul Uni
versității din București, este necesar

să se ia In considerare faptul că na
tura funcțiilor pe care le va exercita 
absolventul în sferele de activitate 
socială și productivă se schimbă și se 
diversifică mereu mai accentuat. A- 
ceasta obligă la o largă mobilitate a 
profilului specialității și — parado-

și profilul de «tristă specialitate sau 
supraspecializare în ultimii ani de 
studiu. Această eventuală partajare 
ar urma să se facă pe baza unei tes
tări serioase, prin care să se decan
teze valorile individuale, aplicative, 
de cercetare științifică, potențialul de

SPRE 0 CONCORDANTA

CU CERINȚELE VIEȚII
Ancheta ,,Scînteii“

xal poate — la o restrîngere a ace
luiași profil, în jurul disciplinelor 
fundamentale ale profesiunii, care 
reclamă o mai profundă și se
lectivă însușire. Mă gîndesc, de pil
dă. la oportunitatea ideii în „germi
nație" despre profilul comun al spe
cialistului în primii ani de facultate

cunoștințe, perspectivele anticipate 
pe baza rezultatelor la învățătură ob
ținute, să spunem, pînă în anul al 
III-lea de școlarizare.

Transpunerea în practică a ideii 
la care s-a referit rectorul universi
tății bucureștene, acreditată tot mai 
larg in cercurile profesorale și aflată

In studiu la Ministerul învățămîn- 
tului, ar rezolva aparenta contradic
ție între „specializare îngustă" și, 
„specializare largă" — ar elimina cît 
mai mult cu putință inadvertențe de 
tipul celor la început amintite, prin- 
tr-o regîndire și reașezare a discipli
nelor de studiu obligatorii, facultative 
și speciale. în raport strîns cu per
manentele transformări înnoitoare, 
caracteristice procesului de moder
nizare, de perfecționare a tuturor do
meniilor de activitate socială.

Pregătirea comună a studenților, 
i urmată pentru unii dintre cei mai 

Înzestrau de o suprapregătire de 
■pecialitate, ar conduce, în ultimă in
stanță, la împlinirea unui profil larg 
orientat și adaptat la domeniile cele 
mai noi solicitate de economie, știin
ță, cultură. Aceasta presupune înlă
turarea pulverizării în specialități în
guste, prin reducerea unor discipline 
care, de multe ori. au un caracter 
descriptiv, stufos, pur informațional. 
(In domeniul pregătirii inginerilor 
s-a operat o atare restrîngere de 

, specialități de la 88 la 44). „Deși no
menclatorul de specialități s-a redus, 

' mai avem încă 10—12 tipuri de ingi
neri chimiști sau ingineri mecanici, 
în timp ce în unele țări dezvoltate 
industrial există un singur tip de in
giner chimist sau inginer mecanic, 
opinează prof. univ. dr. Stan Soare, 
prorector al Institutului de petrol, 
gaze și geologie din București. Re
zultatul ? Uneori, chiar pe parcursul 
unui ciclu școlar, absolvenții nu pres
tează (adeseori, în mod obiectiv, e șl 
Imposibil să presteze) o activitate în 
domeniul Îngust în care s-au specia
lizat. Realitatea îi devansează și ei 
rămîn, tocmai datorită excesivei spe-

Victor VIȘINESCU

(Continuare in pag. a Vl-aJ
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FAPTUL
DIVERS
Regăsirea
a fost cu flori

In după-amiaza zilei de 1 a- 
prilie — ne scrie L. Ionete din 
comuna I 
cea — un grup 
tul Carcadiești

Lungești, județul Vîl- 
n grup de copii din sa- 

, j au plecat spre 
pădurea Mămulețul pentru a 
culege flori. Printre ei se afla 
și micuțul Gheorghe Mălăescu, 
în vîrstă de trei ani, care fu
sese luat de acasă de cele două 
surori ale lui (una de cinci și 
alta de șapte ani). La puțin 
timp după ce au ajuns in pă
dure, el a rămas însă singur în 
urmă, neputtndu-se ține de cei
lalți copii. Mai tîrziu, cînd ce
le două surori și-au adus amin
te de frățiorul lor, acesta nu 
dădea nici un răspuns de nică
ieri. Au pornit imediat în cău
tarea lui părinții, împreună cu 
alți săteni. Au colindat toată 
noaptea pădurea în lung și-n lat, 
dar nu 1-au dat de urmă. A 
doua zi dimineață însă, pe un 
timp destul de friguros, copilul 
— în ciuda faptului că avea ia 
activ atîtea ore de mers și era 
îmbrăcat subțire — înainta voi
nicește spre satul Ușurei, 
buchetul de flori în mînă.

Cu

Pe o linie 
de joasă 
tensiune

într-una din zilele trecute, loan 
Savu, electrician la întreprinde
rea de foraj și lucrări geologice 
speciale Rovinari (Gorj), lucra 
la racordarea unei linii de joasă 
tensiune pentru un șantier din 
comuna Drăguțești. în acest timp, 
alți doi electricieni care se aflau 
la postul de transformare — fără 
a se asigura în prealabil dacă 
toți ceilalți colegi ai lor au co- 
borit de pe stîlpi — au conectat 
rețeaua la linia de înaltă ten
siune. Deznodămîntul a fost tra
gic : I. S. a fost electrocutat, iar 
încercările ulterioare de a-1 
salva s-au dovedit zadarnice. 
Ancheta în curs de desfășurare 
nu-i va scuti, desigur, de răs
pundere pe cei ce se fac vino- 
vați de această încălcare a nor
melor de protecție a muncii. 
Totodată, sperăm insă că foru
rile de resort se vor simți da
toare să ia și asemenea măsuri 
incit acest fapt să rămînă, in
tr-adevăr, izolat.

'i, .. ,r( $3 i

De luat
în evidentă...»

Nu de mult. Inspectoratul ju
dețean de miliție Neamț a or
ganizat un control in munici
piile Piatra Neamț și Roman 
pentru a verifica modul cum se 
respectă prevederile legale cu 
privire la evidența populației. 
Iată constatările. La Piatra 
Neamț : 1 783 de persoane nu 
aveau buletine de identitate a- 
supra lor, 28 aveau buletine de
teriorate, 59 ,,uitaseră" să-și facă 
mutațiile legale, 76 aveau acte 
cu termene de valabilitate expi
rate, iar 3 buletine de identita
te modificate. La Roman cifre 
asemănătoare : aproape 1 500 de 
persoane fără acte in regulă. 
Faptul se cuvine să fie luat in 
evidență.

La loc
| comanda!

Arterele șl orașul Însuși 
— în zonele centrale și co
merciale — capătă interes și 
valoare estetică, devin mai 
vii șl mai animate, datorită 
vitrinelor care, ca element 
funcțional al magazinului, 
aparțin totodată și străzii cu 
care vine în contact nemij
locit. Alături de cadrul na
tural, de fondul construit, 
de monumente, vegetație, 
mobilier stradal, iluminat 
public etc. — elemente de
finitorii ale unei amprente 
urbane proprii — vitrinele 
conferă dinamism și actua
litate orașului, marcînd pre
zentul viu șl Imediat în am
bianța străzii, contribuind 
la împlinirea personalității 
complexe a organismului 
urban. Arta vitrinieră are 
implicații mult mai ample 
și mai ramificate decît s-ar 
părea, aranjarea vitrinelor 
presupunînd specializare, 
înaltă profesionalitate și, 
firește, simț artistic.

O vizită recentă la mai 
multe magazine bucurește- 
ne ne prilejuiește — din pă
cate — numeroase echi- 
vocuri : mărfuri puse par
că cu furca, în vitrine sufo
cate de flori din plastic, 
maxi-ghiocei din polistiren 
și panglici poleite. La cofe
tărie, restaurant, mercerie, 
confecții, fierărie, ca și la 
croitorie, clsmărie și gogo- 
șerie sîntem anunțați prin 
pancarte stereotip, mai mari 
sau mai mici — dar în ori
ce caz la fel de strident — 
că în aceste zile ne aflăm 
în... „Primăvara ’71". Mul
țumind comercianților care 
și-au decorat șablon vitri
nele cu această „prețioasă" 
informație, punem o între
bare : cum se face că, deși 
primăvara a apărut chiar 
și... scriptic, vitrina magazi
nului de confecții din Calea 
Victoriei 114 etala încă, vi
neri 3 aprilie, paltoane, iar 
sub eticheta „Noutățile pri
măverii" de la galanteria u- 
nitățil „Caleidoscop" sînt 
desconspirate excelente fu
lare... de lînă 7 Preocupați 
cu anunțarea venirii primă
verii (o concurentă neloia
lă pe care comerțul o face 
Institutului meteorologic...), 
vitrinierii și decoratorii au 
uitat — culmea 1 — tocmai 
esențialul : etalarea mărfu
rilor în concordanță cu se
zonul.

Ne continuăm raidul șl 
notăm alte exemple ale lip
sei de gust și fantezie : în 
vitrina magazinului „Ileana" 
mărimea etichetei o concu
rează pe cea a mărfii pro- 
priu-zise, nici nu mai știi 
care o vinde pe cealaltă : la 
„Macul roșu" și „Mioara" 
etichetele de prețuri sînt 
împodobite cu ciclame din 
etamină, sau trifoi (cu pa
tru foi !), pictate în tem
pera. încercînd să dea o 
notă aparte, mal primăvă- 
ratlcă acelorași produse ar
hicunoscute din sezonul tre
cut, comercianții șl decora
torii recurg la un decorati- 
vism exagerat, la supradi
mensionarea unor accesorii 
menite doar să definească 
articolul, să-î indice va
loarea *— nicidecum să-l în
groape. Magazinele de în
călțăminte nr. 16, 17, „Bizo
nul", „Mocasinul", ca și ce
le de tricotaje și confecții de 
pe Lipscani dovedesc o to
tală eclipsă de fantezie. Ele
mentele volumetrice ale vi
trinelor (suporții, stativele, 
manechinele, accesoriile) nu 
se prezintă la nivelul cali
tativ, funcțional și estetic, 
cerut de o etalare modernă, 
atrăgătoare, competitivă. 
Deosebit de încărcate și do
vedind o totală lipsă de 
gust, vitrinele magazinelor 
„Modern" și „Dîmbovița" 
prezintă o mare aglomerare 
de produse, fără nici o idee 
compozițională coerentă. La 
magazinul de prezentare al 
fabricii de încălțăminte 
Dîmbovița perechile de 
pantofi stau înghesuite la 
fel ca și în iarnă, singura 
deosebire fiind apariția 
printre ele a unor marga
rete din plastic.

„Ce să facem — ni se spu
ne la organizațiile comer
ciale Textila 1 șt încălță
mintea — dacă Direcția ge
nerală comercială a Capi
talei ne obligă să expunem 
cit mai multe produse și cu 
preturi cît mai vizibile". Și, 
respectînd cu conștiinciozi
tate „circulara", se uită cu 
bună știință adevăratul scop

•1 vitrinei, se omite faptul 
că acest element funcțional 
nu este și nu trebuie să fie 
transformat într-un catalog 
spațial al tuturor mărfuri
lor din magazin. E adevărat 
că vitrina trebuie să dea im
presia exactă a abundenței 
din magazin, dar pentru a- 
ceasta nu este neapărată 
nevoie să se facă o prezen
tare de masă, să fie trans
formată în bazar, ci să pre
zinte trecătorului, într-o vi
ziune vie, artistică, conținu
tul general al unui magazin, 
augerîndu-i și unele posi
bile opțiuni. Importanța 
respectării acestor principii 
este elocvent demonstrată 
de rezultatele unui sondaj 
— efectuat de specialiști la 
cîteva magazine ce prezen
tau marfa în vitrine aran
jate cu gust — care arată că 
peste 80 la sută din persoa
nele intervievate au ales 
magazinul respectiv pentru 
cumpărături tocmai dato

luni „tematice", sau. mai 
recent, renunțîndu-se ia 
...lună, s-a proclamat „Pri
măvara ’71“ (poate pentru 
ca nu cumva să creadă ci
neva, doamne ferește, <’ă 
ne aflăm în iarna lui 2 000!) 
și astfel tema-șablon, ge
neralizată, își pune am
prenta pe întreaga viziu
ne a vitrinierilor și deco
ratorilor. fără ca cineva să 
se poată opune. Cine ar 
avea curajul să iasă din 
șablonul impus de forul 
tutelar ?

2. „Fondurile necesare 
pentru etalarea mărfurilor 
In vitrine sînt insuficien
te". La O.C.L. Textila 1, 
de pildă, fondul de recla
mă calculat după instruc
țiunile în vigoare, a fost a- 
nul trecut de 248 000 lei. 
Ce s-a făcut cu această 
sumă ? — 153 000 lei s-au 
cheltuit pentru tipărirea 
hîrtiei de ambalaj, iar di
ferența — 95 000 — s-a con

IN VITRINE
DOAR

MAXI GHIOCEII 
EVOCĂ

PRIMĂVARA
rită atracției exercitate de 
vitrină. Prezentînd ineste
tic, fără gust și fantezie, un 
amalgam de produse, unii 
comercianți și decoratori 
uită tocmai esențialul, a- 
dică faptul că o vitrină cu
rată, frumos împodobită, 
amenajată rațional după o 
riguroasă selecție, cu o ți
nută artistică adecvată este 
cea mai bună și mal ieftină 
reclamă a lor șl, întotdeau
na, o referință de calitate.

N-am întîlnit, In nici unul 
din magazinele (mai mult 
sau mai puțin) specializate, 
o etalare combinată a unor 
produse Înrudite ca funcțio
nalitate, deși o vitrină ar 
trebui să-ți sugereze cu 
subtilitate posibilitatea ca — 
pe lîngă un obiect care iți 
este deosebit de util — să 
cumperi, simultan, o se
rie întreagă de alte pro- 

‘duse. în zadar am în
cercat să aflăm expuse — 
In vitrinele unor magazine 
de marochinărie — împreu
nă cu poșete și alte accesorii 
(cordoane, baticuri, coliere 
etc.), deși se știe că „apro
pierea" acestora, cu discre
ție și discernămînt estetico- 
funcțional. face etalarea 
mai atractivă.

De ce atîta sărăcie te
matică si lipsă de fantezie 
în prezentarea mărfurilor? 
Am pus această întrebare 
directorilor comerciali și vi- 
trinierilor-șefi ai organi
zațiilor comerciale ioca'e 
Textila 1. încălțămintea și 
Confecția. Răspunsurile nu 
fost în mare măsură ase
mănătoare așa că — fără a 
emite pretenția că le vom 
reproduce în ordinea în 
care ne-au fost date — 
prezentăm o succintă sin
teză a lor

1. „Planul tematic este 
stabilit centralizat de di
recția generală comercială", 
în „plan" se spune : în 
perioada 1—10 III — de 
exemplu — are loc decada 
cadourilor pentru fem,ei. de 
la 1 iunie — luna cadouri
lor "pentru copii apoi — 
luna imprimeurilor (1—30. 
IV). luna albiturilor șl alte..

sumat pentru reclama pro- 
priu-zisă, amenajarea vi
trinelor și repararea fir
melor, fiecărui magazin 
revenindu-i in aceste sco
puri ceva mai mult de 450 
lei pe întreg anul ! Anul 
acesta fondul repartizat de 
către direcția comercială 
este și mai mic. In aceste 
condiții, apare de neînțe
les cum își poate permite 
direcția generală comer
cială să comande — în nu
mele și pe cheltuiala or
ganizațiilor comerciale — 
panouri de reclamă (pentru 
produse și magazine alese 
la întîmplare), fără a con
sulta sau a informa pe 
însuși beneficiarul acestora, 
în acest mod. fondurile de 
reclamă și de realizare a 
vitrinelor (și așa insufi
ciente) ale O.C.L. Textila 
1, de exemplu, se dimi
nuează cu peste 13 000 lei. 
Ce s-a făcut cu acești 
bani ? S-au scris pe cîțiva 
mp de carton o duzină de 
cuvinte banale, fără vreo 
eficiență pentru organiza
ția comercială respectivă. 
Procedind după același ti
pie — cheltuind fără dis
cernămînt nni de lei din 
fondurile O.C.L. încălță
mintea — direcția generală 
comercială comandă un 
panou pe care face recla
mă încălțămintei de femei 
vindute, chipurile, prin ma
gazinul ..Bizonul" (care de 
fapt vinde pantofi... băr
bătești !). E adevărat, su
mele alocate prin actualele 
instrucțiuni organizațiilor 
comerciale bucureștene 
pentru reclamă. pentru 
realizarea unor vitrine mo
derne. atrăgătoare, sînt mo
deste — în raport cu ce
rințele actuale, cu crește
rea accelerată a producției 
și diversificarea largă a 
bunurilor de consum, rea
lități care impun cunoaș
terea. popularizarea suges
tivă a mărfurilor. De ce 
Insă nici măcar aceste 
fonduri nu sînt cheltuite 
eficient, in scopul îmbu
nătățirii prezentării pro
duselor ? De ce se substi-

tuie direcția generală co
mercială beneficiarilor di- 
recți ai fondurilor de re
clamă ?

3. „Există o penurie de 
materiale și utilaje nece
sare prezentării produse
lor tn vitrine". Pornind 
de la ideea că succesul, 
puterea de atracție a vi
trinelor sînt determinate 
in mare măsură de aceste 
elemente, interlocutorii 
noștri s-au plîns de greu
tatea procurării lor și de 
calitatea necorespunzătoa
re a manechinelor, supor- 
ților, stativelor etc. Ni se 
spune că I.S. Reclama co
mercială și întreprinderea 
pentru decorațiuni și a- 
grement — specializate în 
această direcție — nu-și 
îmbunătățesc activitatea, 
nu-și aliniază producția la 
tendințele actuale ale mo
dei, nu răspund cerințelor 
diverse ale beneficiarilor. 
Dar ce-i împiedică pe be
neficiari — organizațiile 
comerciale — să-i oblige, 
prin contract pe producă
tori să realizeze produse 
corespunzătoare ? Și apoi 
înseși colectivele de lucră
tori ai acestor întreprin
deri ar trebui să-și moder
nizeze activitatea, să dove
dească spirit creator în 
realizarea materialelor de 
reclamă. Pe de altă 
parte, de ce nu sînt valo
rificate — măcar materia
lele existente — de către 
organizațiile comerciale ? 
La această din urmă În
trebare ni s-a răspuns cu 
un nou argument.

4. „Numărul vitrinieriler 
este prea mic". Desigur, 
specialiștii în normarea 
muncii din comerț sînt mai 
în măsură să aprecieze 
dacă afirmația este sau nu 
reală ; nedumerește însă 
un fapt : de ce O.C.L. 
Textila 1, care are aproape 
200 de magazine, folosește 
doar cu doi vitrinieri mai 
mult decît O.C.L. încălță
mintea (cu numai 45 ma
gazine) ? Ce criterii s-au 
avut în vedere la norma
rea muncii acestora ?

Discuțiile avute cu di
rectorii comerciali ai or
ganizațiilor comerciale, vi
zita prin magazinele Caoi- 
talei au evidențiat și alte 
asoecte ca : încadra-ea și 
salarizarea vitrinierilor și 
decoratorilor, grija insu
ficientă a unor șefi de uni
tăți pentru menținerea cu
rățeniei în vitrine etc. Por
nind de la toate aceste 
probleme neelucidate încă 
socotim necesară efectua
rea de către forurile 
competente a unei ana
lize judicioase și obiec
tive asupra tuturor facto
rilor care concură la rea
lizarea unei prezentări mo
derne, atrăgătoare, cu o 
ținută artistică ridicată, a 
bunurilor de consum.

George POPESCU 
Arh. Șt. Radu 
IONESCU

Se pare că lucrătorii Agenției 
C.F.R. Constanța au reușit să 
rezolve problema aglomerației pe 
trenuri. Deși dumnealor au pe 
diagrame un număr limitat de 
locuri, distribuie pasagerilor bi
lete nelimitate. Un exemplu în
registrat nu mai departe decit 
în ziua de 2 aprilie, în vagonul 
7, din trenul accelerat 824, cu 
locuri rezervate. Trei locuri — 
24, 26 și 27 — erau disputate de 
cîte doi călători, iar locul 25 
chiar de... trei pasageri. Cazul 
nu este izolat. Dimpotrivă : sesi
zările primite în ultimul timp din 
partea călătorilor arată că ne a- 
flăm ' ' ‘ ’ ------
și-a 
altor 
oare 
să-i ___
ce prejudiciază interesele călă
torilor pe care sînt obligați să-i 
servească în cele mai bune con
diții ?

în fața unei practici care 
făcut loc și in activitatea 
agenții similare. N-ar fi 
cazul ca organele de resort 
pună la locul lor pe cei

în serie
Nisa, o vacă de la ferma I.A.S. 

Tîrgoviște, a născut nu mai 
puțin de... patru viței ! Un re
cord — ce-i drept, rar — dar, 
cel puțin prin partea locului, nu 
este singular. La Nucet, una din 
oile cooperatorului Ion Joițoiu a 
născut in primul an un miel, în 
al doilea — doi, în al treilea — 
trei, iar acum, în al patrulea — 
patru ! Ce va fi la anul ? Răs
punsul îl vom primi, probabil, 
de la Stațiunea zootehnică ex
perimentală Moroieni. care in
tenționează să o achiziționeze, 
Împreună cu toți descendenții ei.

redactată de : 
TIRCOB
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Dumitru
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10; 12,30; 15;

cinema
• Haiducii Iul Șaptccal : PATRIA
— 9.30; 11,45; 14; 16.15: 18.30: 20,30,
LUCEAFĂRUL - 9: 11.15; 13.30;
16; 18.30; 20,45.
• Mihal Viteazul i CENTRAU — 
8: 12. 16; 20, GRIVIȚA — 10; 15,30;
19.30, AURORA — 9,30; 15; 19, TO
MIS — 10,30; 15: 19. GLORIA — 
8.15; 12: 16; 20.
• Secretul din Santa Vittoria i 
CAPITOL — 8; 10,45; 13,15; 16; FE
ROVIAR — 9,15; 12; 15; 18; 20,45.
• Trec zilele : CAPITOL — 19; 21.
• Căpitanul Korda : LUMINA — 
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18,15: 20.30.
• Cel trei care au speriat Vestul:
BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,15;
16,15; 18,45; 21, FAVORIT — 9; 
11,13; 13,30; 15,45; 18.15; 20,30, MO
DERN — »: 11,15; 13.30; 16: 18,15;
20.30.
• Adio, Granada I : SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete — 
3612); 20,15 (seria de bilete — 3615), 
FESTIVAL — 8.30; 11; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• Clanul sicilienilor: VICTORIA
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30; 21,
LIRA — 15.30; 18; 20,15.
• Prețul puterii : EXCELSIOR — 
8,30: 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MELO
DIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30.
• Omul din Sierra : ÎNFRĂȚIREA
ÎNTRE POPOARE — 15,30 ;
17,45: 20.
• Pe luciul gliețll : BUZEȘTI — 
15,30; 18.
• O duminică tn familie : BU
ZEȘTI — 20,30.
• Renegata : BUCEGI — 15,30; 18;

19; 21.
a lui Nils
12,30; 14,30,
16,30; 18,45, 

21 : CINEMA-

pentru Infern : UNIREA
15,30; 16; 20,15, FEREN- 
15.30; 17,45; 20.

Ange-
15.30;
11,30;

20,30, MIORIȚA - 
17,30; 20.
• Ultima relicvă : DACIA — 
8.30—20,30 în continuare.
• Anaconda : TIMPURI NOI - 
9—17 în continuare; Program de 
filme documentare —
• Minunata călătorie
— 9, Sentința — 10,30; 
Spionaj în deșert — 
Femeia In Lună 
TECA.
• Cinci
— 10,30; 
TARI —
• Trandafiri roșii pentru 
llca t DRUMUL SĂRII — 
17.45; 20, VOLGA — 9,15;
13.45; 16; 18.15: 20.30. RAHOVA — 
15.30: 18; 20,15.
• Los Tarantos : GTUI.EȘTI — 
15,30; 18; 20.30, FLOREASCA — 
15.30: 18: 20.30.
• Băieți buni, băieți răi : PACEA
— 15,45: 18; 20.
• Ctntecele mării : CRINGAȘI —

2------ 18 ;18 ; 20.15, MUNCA 
; 20.
Vagabondul : VIITORUL — 9 ; 
; 19,30.
Genoveva 

LOR — 15 :
• Clre fără
— 13,30.
• Tripla verificare : COSMOS — 
18 : 20.15.
• Eliberarea : FLACĂRA - 15,30 ; 
19.
• Romeo șl Julleta : ARTA — 
10,15 ; 13 ; 15.45 : 19.15.
• Bănuit e mortul : PROGRESUL
— 15,30 : 18 ;
• Misteriosul 
TAN - 15.30 :
• începutul :
• Degetul de
15.30 ; 17.30 : 19.30.

15,30 :
18

18
rte Brabant : MOȘI-

16,45 ; 18,45 ; 20,45.
frontiere : COSMOS

20.
X din Cosmos : VI- 
18.
VITAN - 20.15.
fier : LAROMET —

1
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*
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teatre

• Filarmonica de atat „George 
Enescu” (la Sala mică a Palatu
lui) : Lucrări de P. Bentoiu, W. 
Berger, R. Paladl tn Interpretarea 
Cvartetului „Pro arte" — 20.
• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19,30.
• Teatrul de operetă :
— 19,30.
• Teatrul Național __
giale" (sala Comedia) : O 
pierdută — 15; Să nu-ți I 
vălie cu scară — 20; (sala 
Cui 1-e frică de Virginia
— 20.
• Teatrul de Comedie :
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
11; Leonce și Lena — 20; (sala din 
str. Alex. Snhia) : Acești nebuni 
fățarnici — 20.
• Teatrul Mic : Timp șl adevlr
— premieră — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 10,30; 
(sală Studio) : Cercul morțil — 20.
• Teatrul Giuleștl : Tango la Nisa
— 15; Comedie cu olteni — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Drumul 
e liber — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînzlana
— 10; (sala din str. Academiei) : 
Strop de Rouă — brotăcelul — 10.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Fetele Didlnel
— 19,30.
• Teatrul satfrlc-muzical ,C. Tă- 
nase' (sala Savoy) : Blmblrlcă — 
19.30; (sala din Caiea Victorie! nr 
174) : La grădina „Cărăbuș" — 19.30.

Paganini

„I. L. Cara- 
scrlsoare 
faci pră- 

i Studio): 
Woolf 7

Nlcnlc

t
18,00

18,30

19,00

— Deschiderea emisiunii 
„Ex-Terra ’71“ — emisiune- 
concurs de construcții teh
nice pentru școlari.

— Economie, știință, condu
cere.

— Un virtuos al țambalului : 
Dumitru Marinescu-Cluclu.

— Tragerea Pronoexpres 
emisiune

19,15
19,20 — 1001 de seri - 

pentru cel mici.
19.30 — Telejurnalul de seară.
2o.no — 50 de ani în 50 de < 

Cărl' — Anul 1944.
Intermezzo muzical 
Nieolae Albulescu.
Telecinemateca : 
narea”. Un film în pre
mieră pe tară, cu Gregory 
Peck tn rolul principal.
Poșta TV de Ion Bucheru.

20,10 -

20,15 —

evo-

cu

„Ră?bu-

21,50 —
22,05 — Cadran internațional.
22,35 — Pentru iubitorii muzici! 

de operă : „Turandot” de 
Puccini (fragmente). In
terpretează : Mariana Stoi
ca, Teodora Lucaciu, Lu
dovic Spiess.

23,05 — Telejurnalul de noapte.
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închinată științei
Astăzi se împlinesc nouă decenii 

de la nașterea eminentului botanist 
Erasmus I. Nyârâdy, om de știință 
emerit, membru al Academiei Repu
blicii Socialiste România.

Născut În satul Ungheni din Valea 
Nirajulul — județul Mureș, unde ta
tăl său era cantonier de cale ferată, 
el a Îndrăgit de mfc copil natura, 
plantele. Această pasiune a continuat 
să-1 însuflețească și mai tîrziu, ca e- 
lev și student, Nyărâdy devenind un 
foarte bun cunoscător al florei din 
țara noastră și chiar din țările în
vecinate. Pasiunea de cercetător și 
marea sa putere de muncă l-au aju
tat să străbată 
neobosit. In scop 
de investigație 
științifică, vaste 
teritorii : litora
lul Dalmației și 
Istriei. lanțul 
Carpaților, tnce- 
pind din Munții 
Tatra pînă in Ro
mânia. cîmpiile 
Olteniei și Tran
silvaniei. litoralul 
si stepa Dobro- 
gei, regiunea Tîr- 
navelor din țara 
noastră ș a.m.d.

înzestrat cu un 
spliat ascuțit de observație, Eras
mus Nyărâdy a adus, în cel 
aproape 65 de ani de prodigi
oasă activitate de cercetare, o con
tribuție de o deosebită valoare știin
țifică, concretizată în peste 150 lu
crări de specialitate. în care a făcut 
cunoscute pentru prima dată în ști
ință peste 1 200 de plante (taxoni și 
două genuri noi). Aceste rezultate 
sînt cu atît mai importante cu cît 
teritoriile cercetate de ilustrul nos
tru botanist au început să fie explo
rate de alți specialiști cu aproapa 
două secole în urmă.

Nyărâdy a studiat șl prelucrat oi 
deosebită competență o serie de gru
pe de plante, familii și genuri, care 
au constituit piatra de încercare a 
unu: număr însemnat de botaniști de 
vază. El a adus importante și ori
ginale contribuții prin lucrările sale 
monografice, cum ar fi cele privind 
flora și vegetația din împrejurimile 
Clujului, din zona Cheilor Turzii, a 
Munților Cozia. a Munților Retezat 
etc. Unele din acestea au apărut în 
monumentala lucrare „Flora Republi
cii Socialiste România", de la a cărei a- 
pariție, sub egida Academiei, s-a în
grijit ca responsabil al colectivului 
de redacție și al volumelor (I—XI) — 
operă la a cărei desăvîrșire și-a a- 
dus prețioasa contribuție, zi de zi,

LA 90 DE ANI 
DE LA NAȘTEREA LUI 

ERASMUS I. NYĂRĂDY

atît ca autor principal, cit și ca or
ganizator pasionat și entuziast.

Prin strădania sa îndelungată s-au 
acumulat un imens material docu
mentar și numeroase colecții, intrate 
in patrimoniul instituțiilor in cadrul 
cărora a lucrat. Ca preparator la la
boratorul de istorie naturală a Uni
versității din Cluj și apoi In cali
tatea sa de conservator al herbarului 
aceleiași instituții, Nyârâdy a revi
zuit și Îmbogățit colecțiile existenta 
cu noi piese preparate și clasificate 
In mod ireproșabil. în calitate de 
principal colaborator al prestigioasei 
opere „Flora Romaniae Exsiccata", 

inițiată și editată 
de Muzeul botanic 
al Universității 
clujene, sub con
ducerea ilustrului 
botanist prof. dr. 
doc. Alexandru 
Borza, el a adus 
de asemenea o 
importantă con
tribuție la dotarea 
cu material docu
mentar a nume
roase instituții, 
material care a 
făcut ca flora ță
rii noastre să fie 
cunoscută peste 

hotare șl a dat posibilitatea elucidă
rii unor probleme ale evoluției și 
geneticii speciilor.

Botanist de mare renume pe plan 
mondial, E. I. Nyârâdy a răspuns 
inițiativei unor foruri științifice in
ternaționale de a fi referent regio
nal pentru întocmirea importantei 
opere „Flora Europaea" șl responsa
bil cu cartarea speciilor pentru flora 
Carpaților. La 10 iunie 1966 moartea 
a pus capăt prodigioasei sale activi
tăți. în întreaga lui activitate științi
fică, desfășurată de pe poziții pro
gresiste, democratice, E. Nyârâdy a 
dovedit un profund atașament față de 
popor, față de transformările înnoi
toare care au avut loc in țara noastră.

Pentru munca sa rodnică de o viață 
întreagă a fost distins cu înalte or
dine și medalii, cu titlul de om de ști
ință emerit, fiind și Laureat al pre
miului de stat clasa I. De asemenea, a 
făcut parte din Prezidiul Academiei 
Republicii Socialiste România.

Erasmus I. Nyârâdy rămîne o pildă 
de pasiune și abnegație In slujba 
științei, a cunoașterii tezaurului de 
bogății și frumuseți ale patriei noas
tre.

Prof. dr. doc. I. TARNAVSCHI 
Directorul Grădinii botanic® 
a Universității București

Imagine din orașul Turnu Severin

Foto : Gh. VințiI»

: •

(Urmare din pag. I)

tare. In comunele mal 
mari, către care gra
vitează populația din 
zone limitrofe, se dez
voltă centre medico- 
sanitare rurale — cu 
mai mulți medici, 
punct de laborator, 
casă de naștere, far
macie sau punct far
maceutic, autosanitară 
pentru transportul de 
urgență. Apropierea 
asistenței stomatologi
ce de populație este 
ilustrată și de faptul 
că, in prezent, în me
diul rural funcționea
ză 900 cabinete stoma
tologice, deci circa 
1 cabinet la 3 comu
ne. față de numai 390 
in 1965. La această 
bază materială se a- 
daugă și preocuparea 
permanentă pentru a- 
sigurarea pregătirii co
respunzătoare a cadre
lor sanitare. Noile in
stitute de medicină 
create în anii noștri 
la Timișoara și Tg. 
Mureș, cît și cele 
existente in Bucu
rești, Iași și Cluj au 
cunoscut o puternică 
dezvoltare, contribuind 
la pregătirea și spe
cializarea unui număr 
tot mai mare de me
dici și farmaciști. Ast
fel, față de 5,28 me
dici Ia 10 000 locuitori, 
în 1938, în prezent dis
punem de peste 15 
medici. De asemenea, 
cele peste 100 000 ca
dre medii și auxiliare 
sanitare reprezintă o 
creștere de aproape 10 
ori față de 1938.

Dezvoltarea indus
triei de medicamente 
a permis asimilarea 
In producție internă,

numai în ultimii ani, 
a circa 120 noi sorti
mente de medicamen
te și produse farma
ceutice — cum ar fi 
noile tipuri de anti
biotice și tuberculo- 
statice, neuroleptice 
și tranchilizante, vita
mine etc. — iar lărgi
rea rețelei farmacii
lor a mărit posibilita
tea procurării Imedia
te a medicamentelor, 
fapt ilustrat de dubla
rea desfacerilor în 
1970 față de 1960. 
De asemenea, crește-

creșterea nivelului *- 
sistenței medicale, re
ducerea diferențelor 
existente între diferite 
zone și județe in ceea 
ce privește posibilită
țile de satisfacere a 
solicitărilor de asis
tență medicală. S-au 
desfășurat acțiuni largi 
de investigare a con
dițiilor de mediu la 
locul de muncă și de 
viață în vederea re
ducerii sau eliminării 
factorilor nocivi (gaze, 
vapori toxici, pulberi 
ce impurifică atmosfe-

gramele largi desfășu
rate pentru ocrotirea 
sănătății se reflectă in 
cîțiva indicatori sin
tetici. Astfel, structu
ra morbidității, carac
terizată, numai cu 
două decenii în ur
mă, prin ponderea de
osebită a bolilor trans
misibile cu largă răs- 
pindire (malarie, fe
bră tifoidă, tifos exan- 
tematic, tuberculoză, 
difterie, tetanos, tur
bare etc.) a fost azi 
complet schimbată, u- 
nele din aceste boli

făcut ca sporul natu
ral al populației să 
crească în anul 1970 
la 11,5 la mie față de 
numai 6,5 la mie în 
1965, iar durata me
die de viață să se ri
dice la aproape 70 ani 
față de numai 42 ani 
înainte de 1938.

Perspectivele pe care 
le oferă — dezvoltă
rii ocrotirii sănătății — 
prevederile noului cin
cinal constituie cea 
mai bună garanție că 
tendința ferm ascen
dentă a îmbunătățirii

Grija față de om
rea accesibilității și a 
posibilităților de satis
facere a cererilor de 
asistență medicală din 
partea populației se 
reflectă în numărul de 
aproape 300 milioane 
de proceduri medica
le efectuate în anul 
1970, din care circa 140 
milioane consultații și 
tratamente.

Ca urmare a anali
zei situației existen
te și a principalelor 
tendințe ale stării de 
sănătate — efectuate 
de plenara C.C. al 
P.C.R. în octombrie 
1968 — ocrotirea sănă
tății a căpătat forme 
și un conținut nou, 
caracterizate prin a- 
dincirea și lărgirea o- 
rientării profilactice,

ra, reziduuri indus
triale ce impurifi
că apa din bazine
le naturale, zgomot, 
vibrații etc.). De a- 
semenea, s-au inițiat 
largi programe profi
lactice privind bolile 
transmisibile, ocroti
rea mamei și copilu
lui. prevenirea și tra
tarea cariei dentare la 
copii și tineret, pre
venirea și combaterea 
unor boii cronice și 
degenerative (boli car- 
dio-vasCulare, reuma
tismul infecțios, boli 
psihice, de nutriție 
etc.)

îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de 
muncă și de trai ale 
populației. întărirea 
bazei materiale si pro*

fiind eradicate, iar al
tele reprezentind doar 
cazuri sporadice.

Natalitatea a înre
gistrat in 1970 un in
dice de 21,1 nașteri Ia 
1 000 locuitori, față de 
numai 14,3 țn 1966, iar 
nivelul de dezvoltare 
a copiilor și tinerilor 
exprimat prin indicii 
staturo-ponderali (înăl
țime, greutate, dia
metrul toracelui) sint 
net superiori genera
țiilor trecute ; men
ținerea mortalității 
generale la un nivel 
care se situează a- 
proape la jumătatea 
celui înregistrat în 
1938, scăderea mor
talității infantile de 
peste 3 ori față de a- 
ceeași perioadă au

și consolidării stării 
de sănătate — ele
ment principal al 
bunăstării — va con
tinua și în viitor. Este 
o datorie de cinste, de 
onoare și conștiință 
profesională din par
tea întregului perso
nal medico-sanitar de 
a intensifica și per
fecționa munca noas
tră pentru a putea a- 
sigura o ridicare con
tinuă a promptitudinii 
și calității deservirii 
medicale a populației.

Sărbătorirea Zilei 
sănătății în tara 
noastră coincide cu 
sărbătorirea in lumea 
întreagă a „Zilei mon
diale a sănătății", da
tă ce reprezintă ani
versarea intrării în vi
goare, in anul 1948, a

constituției Organiza
ției Mondiale a Sănă
tății, instituție specia
lizată a Organizației 
Națiunilor Unite. între 
cei 127 de membri al 
acestui organism in
ternațional se află și 
țara noastră. Obiecti
vul principal asupra 
căruia Organizația 
Mondială a Sănătății 
caută să atragă aten
ția întregii lumi ÎI 
constituie. în acest an, 
„prevenirea și trata
mentul corect a dia
betului", boală care a 
scăzut ca gravitate da
torită unor mijloace 
specifice de trata
ment dar continuă să 
rămînă o importantă 
problemă de sănătate 
publică.

Cu prilelul sărbăto
ririi „Zilei sănătății" 
în tara noastră, ținem 
să adresăm calde feli
citări întregului corp 
medico-sanitar, tutu
ror organelor și or
ganizațiilor de stat, 
cooperatiste și obștești, 
precum și a activului 
sanitar voluntar, care 
alături de corpul me
dico-sanitar. contri
buie la opera de a- 
părare și promovare 
a sănătății poporului 
nostru. Avem convin
gerea fermă că dece
niul în care am intrat 
— datorită atenției pe 
care conducerea de 
partid și de stat o a- 
cordâ ocrotirii sănătă
ții — vom înregistra 
și în acest domeniu de 
activitate o puternică 
dezvoltare și perfec
ționare, așa cum de 
altfel este prevăzut 
în programul mobili
zator elaborat de Con
gresul al X-lea al 
P.C.R.
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In con'

dată susținîndu-se ideea

munci 
masei 

muncii.

generală n-a fost de 
cu reînnoirea numi-

din 
to-

sublinlat mult în uî- 
timp rolul activ și 
răspundere pe care

participării la 
și conducerea 
Întreprinderii, 
curs propune-

preșe- 
sindi- 
„Elec- 

să

economice, poetici
lor la evidențierea 

existente

la 
a 

om, 
fi, 

singur
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de 
De 
«i- 
Si

nemijlocit de 
și conducerea 

generale ale 
și în acest

sala- 
co- 
că- 

și 
și

viitoa- 
Numai 

fi sti— 
cuvîn-

de la A- 
Studii Eco-

unor

« r

O expresie pregnantă 
adîncirii democratismului 
nostru economic o consti
tuie instaurarea în toate 
organismele economice a 
principiului conducerii co
lective. Constituirea, atît la 
nivelul întreprinderilor, cît 
și al centralelor și minis
terelor, a organelor de 
conducere colectivă — co
mitete de direcție, consilii 
de administrație și, respec
tiv, colegii — a creat con
diții superioare pentru ca 
elaborarea hotăririlor și a 
diferitelor măsuri econo
mice să fie rodul gindirii, 
priceperii și înțelepciunii 
comune a cadrelor de con
ducere, a specialiștilor, a 
muncitorilor cu experiență 
din unitățile economice, 
în această ordine de idei, 
am solicitat participanților 
la „masa rotundă" să-și 
spună punctul de vedere 
în legătură cu utilitatea și 
eficacitatea activității or
ganismelor de conducere 
colectivă din diferitele ve
rigi ale economiei.

o Ing. Barbu Petrescu, se
cretar al Comitetului de 
partid al sectorului 3 din 
Capitală : De la început se 
cuvine subliniat faptul că 
crearea comitetelor de 
direcție și a consiliilor 
de administrație, ca or
gane de conducere colec
tivă a întreprinderilor șl 
centralelor, a răspuns unor 
cerințe stringente ale per
fecționării metodelor de 
conducere în economie. 
După cum sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu 
Conferința Națională 
partidului, un singur 
oricît de competent ar 
nu poate asigura ‘ _ 
rezolvarea problemelor atît 
de complexe pe care le ri
dică gospodărirea, admi
nistrarea si conducerea În
treprinderii moderne, a 
centralei șau ministerului. 
Din acest motiv, partidul 
nostru a promovat forme
le cunoscute de conducere

o 
profundă.

colectivă, care permit 
abordare mai 
multilaterală a probleme
lor vieții economice, înlă
turarea arbitrariului în lua
rea deciziilor, fructificarea 
experienței specialiștilor, a 
cadrelor valorpase din In- 

. treprinderi. a masei de oa-’ 
meni ai muncii.

Trăsătura distinctivă a 
activității organelor de 
conducere colectivă este că 
ele au un caracter delibe
rativ, de lucru, nu for
mal, fiind chemate să ia 
hotăriri ou valabilitate 
legală In 
mele 
tivității 
părerea mea, cu atlt 
necesară devenise 
rea experienței și 
ciunii colective, cu 
tăților economice, 
lelor 11 a-au acordat 
buțli mai largi in organi
zarea și dirijarea activită
ții lor, in realizarea sarci
nilor ce le revin din pla
nul de stat, în condițiile 
in care au crescut autono
mia și răspunderea aces
tora tn gospodărirea mij
loacelor materiale și finan
ciare de care dispun.

• Ing. Stelian Grindeanu, 
director general, președin
tele consiliului de 
nistrație al grupului 
uzine „23 August" : 
doisprezece ani conduc 
ferit« întreprinderi. 
Înainte mă consultam, 
tunci cînd aveam de luat o 
decizie importantă, cu ca
dre competente în proble
mele respective. Desigur 
că așa procedau și mulți 
alți conducători din econo
mie. Cunoașterea proble
mei pe care o dezbăteam 
nu era însă suficient de 
completă sau nu cuprindea 
toate implicațiile ei. De a- 
ceea. adeseori puteam greși 
In hotărîrile luate. După 
constituirea comitetului de 
direcție, riscul de a greși 
în deciziile economice a 
scăzut extrem de mult;

ou
toate proble- 

esențlale ale ae- 
economioe. După 

mal 
folosi- 

înțelep- 
clt unl- 
centra- 

atrî-

practic, nici nu cred ca se 
mai poate vorbi de un risc 
propriu-zis. Spun acest 
lucru bazindu-mă pe fap
tul că problemele supuse 
dezbaterii comitetului de 
direcție sînt dinainte exa
minate de cadrele de con
ducere din secții și servi
cii, de colective de specia
liști. care analizează în
deaproape lucrurile. Ex
periența și competenta pe 
care o au membrii comi
tetului de direcție — și la 
fel stau lucrurile cînd e 
vorba de consiliul de ad
ministrație al grupului nos
tru de întreprinderi — pu
nerea în discuție a 
materiale analitice, cuvîn
tul reprezentanților 
rialilor ce aduc opinia 
lectivelor în rîndurile 
rora lucrează, părerile 
sugestiile muncitorilor 
tehnicienilor determină 
practic — repet acest lu
cru — ca probabilitatea u- 
nui procent de eroare în 
decizia dată să fie extrem 
de mică sau anulată efec
tiv. Iar rezultatele pozitive 
obținute în 
sarcinilor din planul 
stat pe anul trecut, pe 
treg cincinalul încheiat 
cent, ca și în primul 
mestru din acest an, 
vedesc, cred eu, și eficacita
tea muncii, a măsurilor și 
deciziilor luate de comi
tetul de direcție.

— Sînt prezenți la „masa 
noastră rotundă" reprezen
tanți ai salariaților în comi
tetele de direcție, aleși de 
oamenii muncii din între
prinderile respective. în ce 
mod se fac ei „purtătorii de 
cuvînt" ai colectivului în 
conducerea treburilor ge
nerale ale întreprinderii ?

• Marian Avram, trasa
tor mecanic la uzina „23 
August" : Am fost adese
ori întrebat : dumneata 
ești reprezentantul sala- 
riaților în comitetul de di
recție sau reprezentantul 
comitetului de direcție în 
rîndul salariaților ? Și una 
și alta, am răspuns, pentru 
că — la drept vorbind — 
trebuie să vedem răspun
derea In ambele ei sensuri. 
Spun asta pentru că uno
ra nu le convine cînd sînt 
trași la răspundere. Să 
mă explic. Ca' reprezentant- 
al salariaților, îi consult 
permanent în probleme de 
muncă și organizare, ne 
formulăm o opinie pe care 
o prezint mai apoi In 
mitetul de direcție. O 
cutăm, o examinăm, 
din clipa adoptării, ea 
vine lege pentru noi 
Și tot ca reprezentant 
salariaților am datoria 
controlez aplicarea 
prlilor noastre decizii, 
ce să n-o spunem : capaci
tății crescute de decizie 
trebuie să-i corespundă și 
o sporire a responsabilității, 
atlt colective cit și perso
nale. Fie ele deciziile cit de 
bune, cît de perfect fun
damentate tehnic șl eco
nomic, cel mai important 
lucru este aplicarea și ur
mărirea lor In toate sec
țiile, In toate compartimen
tele, pînă la eficienta scon
tată.

— Vă referiți, desigur, la 
activitatea vie, practică, cu 
oamenii ?

— Sigur că da. Acum, 
exprimarea părerii, dreptul 
la decizie angajează și pe 
omul de Ia mașină. înțeleg 
să prezint și să susțin punc
tul de vedere al salariaților 
in comitetul de direcție, 
dar trebuie, sfnt obligat de 
natura țelurilor comune, să 
anăr și interesele întreprin
derii. ale statului. Și aceas
ta cu atît mai bine șl mai 
lesne, cu cit între Interesul 
personal șl cel general 
există o deplină concor
danță. Este foarte impor
tant să facem ca oamenii 
să se zbată pentru fiecare 
problemă care privește ac
tivitatea generală a Între
prinderii.

se unei largi dezbateri pu
blice, fiecare cetățean al 
țării avind posibilitatea 
să-și spună cuvintul și să 
contribuie la îmbunătățirea 
măsurii legislative respec
tive.

îmi amintesc, bunăoa
ră, că dezbaterea publică a 
proiectului de directive ale 
Conferinței Naționale cu 
privire la perfecționarea 
conducerii și planificării e- 
conomiei naționale s-a sol
dat cu peste 5 000 de pro
puneri. care au cuprins su
gestii pentru completarea

anumitor prevederi, moda
lități concrete de aplicare 
în practică a măsurilor 
preconizate. Este perfect 
adevărat cînd se spune că. 
practic, deciziile elaborate 
de partid și guvern asupra 
perfecționării diferitelor la
turi ale vieții economice și 
sociale românești au azi un 
mare coautor colectiv — po
porul. Aceasta exprimă e- 
locvent stilul nou de gu
vernare a tării promovat 
de Partidul Comunist Ro
mân.

Democratismul care ca
racterizează viața noastră 
economică se manifestă și 
tn alte ipostaze. Participan- 
ții la „masa rotundă" au 
subliniat că practica parti
dului de a elabora directi
vele, programele dezvoltă
rii noastre economice cu 
consultarea largă, nemijlo
cită a specialiștilor, a ma
sei de oameni ai muncii, 
este una din aceste iposta
ze. Se vede în aceasta spi
ritul realist al partidului, 
conștiința clară a faptului 
că nici un program, nici o 
măsură nu poate fi elabo
rată numai de sus, in toate 
amănuntele, astfel incit 
să corespundă cit mal bine 
necesităților și posibilități
lor economiei.

• Ion Tăulescu, șef de 
«erviciu, membru în comi
tetul de direcție de la uzi
na de țevi „Republica" : 
Exemple avem oricît de 
multe la îndemlnă. Să ne 
gindim fie numai la am
ploarea forțelor de specia
liști. de activiști de partid 
pe care le-a mobilizat ac
țiunea de analiză pe scara 
întregii economii naționale 
care a precedat definitiva
rea actualului plan cinci
nal. Zeci de mii de spe
cialiști din întreprinderi și 
organe economice centrale, 
din organele locale de par
tid au elaborat, pe bază 
de studii detaliate, mai 
multe variante de plan, 
pînă ce au ajuns la cea 
care răspunde cel mai bine 
necesităților actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării 
economiei naționale. Anali
zele din cadrul grupurilor 
de specialiști, ca și dezba
terea cifrelor planului cin
cinal de către colectivele 
din toate întreprinderile au 
scos in evidență, după cum 
se știe, noi resurse și mij
loace peste cele avute in 
vedere in urmă cu peste 
un an și jumătate, ceea ce 
a permis majorarea consi
derabilă a principalilor in
dicatori ai noului plan cin
cinal. Și nu putem să nu 
remarcăm că această largă

Consecvența cu care par
tidul nostru urmărește îm
binarea organică, dialectică 
a celor două laturi ale cen
tralismului democratic în 
procesul de adincire a de
mocrației economice își gă
sește expresie în perfecțio
narea activității centrale de

întreprinderea în care mun
cim, așa cum ne adminis
trăm propria gospodărie, 
întrucît In acest fel contri
buim din plin la dezvolta
rea societății noastre, la 
creșterea venitului național, 
la îmbunătățirea continuă 
* vieții noastre. Practic, cu

generală a reprezentanților 
salariaților, a cifrelor de 
plan pe anul în curs și pe 
întreg cincinalul în care am 
intrat a dat prilejul munci
torilor, maiștrilor, ingineri
lor și economiștilor să-și 
spună deschis punctul de 
vedere asupra obiectivelor 
economice preconizate, să 
facă propuneri concrete 
pentru fructificarea rezer
velor din secții, de la locu
rile de muncă. Și cel mai 
frecvent am asistat la co
rectarea indicatorilor de 
plan — în sensul măririi 
lor — pe baza valorificării 
unor asemenea resurse. Mă 
gindesc, de pildă, că numai 
pentru acest an salariații 
uzinei noastre au făcut pes
te 1 300 de propuneri. Mă
surile preconizate pe bază 
lor vor asigura o creștere 
a productivității muncii cu 
peste 3 la sută și o reduce
re a cheltuielilor de pro
ducție cu 22 milioane de

obținut. Atunci cînd existau 
mai multe variante pentru 
atingerea aceluiași obiec
tiv, indicațiile pe care ni 
le-a dat ne-au fost deosebit 
de utile în stabilirea va
riantei optime. Tovarășul 
secretar general a discutat 
cu noi ce ne propunem să 
întreprindem în continuare 
într-o chestiune sau alta, 
chiar și atunci cînd re
zultatele obținute erau 
bune. Evident, aceasta 
ne-a stimulat eforturile 
creatoare, ne-a făcut să 
căutăm în permanență noi 
soluții tehnice, economice 
și organizatorice avantajoa
se, ne-a permis să ridicăm 
nivelul rezultatelor.

• Victor Santa, 
dintele comitetului 
catului de la uzina 
troaparataj" : Aș vrea 
confirm cele spuse de to
varășul Grindeanu cu un 
singur exemplu. Din discu
țiile avute cu prilejul ulti- 

vizite a tovarășului

plexă aproape exclusiv 
pentru propriile sale nece
sități. în urma vizitei din 
decembrie 1970 în uzina 
noastră, a indicațiilor pri
mite cu acest prilej din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, această atît de 
importantă problemă se 
pune acum altfel : trebuie 
formate și specializate ca
dre și pentru alte unități 
ale industriei construcții
lor de mașini. îndeosebi 
pentru cele prevăzute a 
intra în producție în ac
tualul cincinal.

Dezvoltarea consecventă 
a democrației economice 
își găsește o expresie eloc
ventă și în consfătuirile de 
lucru pe ramuri ale eco
nomiei, ca și în cele care au 
avut loc recent cu acti
vul de partid și cadrele e- 
conomice de bază din ju
dețe, cu lucrătorii din co
merțul exterior, cu con
ducătorii de centrale in
dustriale. Ca participant la
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analiză și dezbatere colec
tivă dau planului cincinal 
forță și trăinicie, constituie 
garanția îndeplinirii lui cu 
succes.

• Ing. Mircea Pupăză, 
director general și preșe
dinte al consiliului de ad
ministrație al Centralei in
dustriale de mașini-unelte : 
Cred că merită să stăruim 
asupra acestui aspect al 
democrației noastre eco
nomice amintind, chiar șl 
numai în treacăt, cîteva din 
măsurile luate „din mers" 
de conducerea partidului 
nostru, tocmai ca urmare a 
consultării specialiștilor din 
diverse domenii asupra di
recțiilor dezvoltării econo
miei naționale. Din aseme
nea prodigioase consultări 
cu specialiștii, bunăoară, 
s-au născut programele 
speciale menite să im
pulsioneze dezvoltarea prio
ritară a unor subramuri 
ale construcției de mașini, 
cum ar fl producția 
mașini-unelte, de nave, 
echipament electronic 
de automatizare. Este 
acest stil de muncă 
partidului un model al 
lului în care trebuie 
procedeze conducerile 
fiecare întreprindere, pen
tru a fructifica cît mai 
bine capacitatea și spiritul 
de inițiativă ale colectivu
lui, rezervele interne mari 
care există în fiecare uni
tate productivă.
• Conf. univ. dr. Costa- 

ehe Sandu, 
cademia de 
nomice : Aș dori să a- 
daug ceva la cele spuse 
pînă acum. Nu numai mă
surile de importantă cardi
nală, directivele dezvoltării 
de perspectivă, ci și actele 
legislative, cum sînt cele cu 
privire la contractele eco
nomice, la regimul realiză
rii investițiilor, calitatea 
producției, organizarea ac
tivității de comerț exterior, 
pregătirea cadrelor și per
fecționarea calificării șl 
pregătirii tehniee etc., au 
căpătat putere de lege nu
mai după ce au fost supu-

de 
de 
Și 
în 
al 

fe
să 

din

tendințe, astfel că ultimele 
adunări generale ale re
prezentanților salariaților 
au reușit să facă o analiză 
exigentă asupra muncii co
mitetului de direcție, să 
jaloneze cu claritate o- 
biectivele muncii viitoare a 
colectivului, să stabilească 
măsuri pentru înlăturarea 
neajunsurilor apărute in 
activitatea productivă.

e Ing. Barbu Petrescu : 
Aș vrea să duc mai depar
te ideile exprimate mai îna
inte și să arăt că, la ple
nara C.C. al P.C.R. 
10—11 februarie a.c.. 
varășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia că eventuala dez
aprobare de către adunarea 
generală a salariaților a 
activității comitetului de 
direcție, dezacordul cu da
rea de seamă vor însemna 
de fapt dezavuarea condu
cerii întreprinderii, ceea 
ce va impune organelor su
perioare să ia măsuri pen
tru schimbarea unora din 
cadrele de conducere, pen
tru ridicarea activității ge
nerale a întreprinderii.

— Un astfel de caz a fost 
înregistrat, dlh cite știm, 
la ultima adunare a repre
zentanților salariaților din- 
tr-o importantă întreprin
dere a sectorului 3 al Ca
pitalei.

— Da, este vorba de U- 
zina de pompe, unde adu
narea 
acord

rii, prin decizia centralei 
industriale, a unui cadru 
de conducere în comitetul 
de direcție. Oamenii au 
arătat că, deși este vorba 
de un bun specialist, el nu 
este apropiat de salariați, 
nu ține cont de părerile lor.

Și aș vrea să mai subli
niez că pentru a mări ro
lul adunării generale a 
salariaților și a înlătura 
formalismul ce se resimte 
pe alocuri, este nevoie ca 
problematica ce se pune in 
dezbatere atît în secții — 
cînd este vorba de unități 
mari — cît și la nivelul în
treprinderilor. să fie cu a- 
devărat de interes major, 
ca dările de seamă să nu 
fie ample înșiruiri de cifre 
și bilanțuri contabile, să 
nu ocolească punctele ascu
țite, chestiunile nevralgi
ce. ci să ofere o analiză 
exigentă a întregii activi
tăți economice și finan
ciare a întreprinderii, a co
mitetului de direcție, ca șl 
perspectiva muncii 
re a colectivului, 
astfel oamenii vor 
mulați să-și spună 
tul în cunoștință de cauză, 
să ia atitudine față de ceea 
ce e negativ, numai astfel 
vor dobîndi conștiința și 
responsabilitatea partici
pării largi la efortul gene
ral pentru buna 
rire a treburilor 
treprinderi.

gospodă-
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conducere și planificare • 
economici, concomitent cu 
trecerea unor largi compe
tențe și răspunderi de la 
verigile centrale la cele di
rect productive. In cadrul 
măsurilor luate sau în curs 
de a fi luate pentru îm
bunătățirea planificării, un 
rol tot mai important 
în elaborarea planului re
vine întreprinderilor și 
centralelor industriale. Să 
abordăm, din această 
perspectivă, cîmpul larg ce 
se deschide în aceste condi
ții afirmării democrației 
economice.

• Ion Tăulescu : Pe bună 
dreptate s-a subliniat de 
către conducerea partidului 
că principiul fundamental 
al planificării . economiei 
naționale trebuie să fie ela
borarea planului de jos In 
sus, îmbinarea strinsă a 
studiilor șl propunerilor u- 
nităților economice cu cele 
ale organelor centrale de 
conducere, care au viziunea 
de ansamblu a dezvoltării 
economice și sociale a tării. 
Consider acest lucru întru- 
totul justificat, dacă avem 
în vedere că, la nivelul ac
tual de dezvoltare a econo
miei noastre, complexitatea 
problemelor economice este 
atît de mare, elementele 
producției materiale sînt 
atît de variate și cererile 
economiei naționale și la 
export atlt de diverse îneît 
a devenit cu desăvîrșire im
posibil ca procesele econo
mice să poată fi cuprinse 
în variante optime, planifi
cate în exclusivitate de la 
centru, cu promptitudinea 
dictată de exigentele econo
miei moderne Elaborînd și 
fundamentind planul jos. 
In întreprindere, ii sporim 
caracterul realist, forța Iul 
mobilizatoare, întrucit aici 
se cunosc cel mal bine re
sursele șl posibilitățile pro
ducției. Tn plus, dezbaterea 
și definitivarea planului în 
adunările generale stimu
lează Interesul salariaților 
pentru perfectionarea acti
vității 
parea 
marilor rezerve 
în întreprinderi, planul că- 
pătînd astfel girul celor 
chemați să-l înfăptuiască.

• Ion Petcu, maistru la 
uzina de țevi „Republica" • 
Sîntem proprietari al mij
loacelor de producție, ai a- 
vuției naționale și. tn ace
lași timp, producători. în 
această dublă calitate, sîn- 
tem interesați să gospodă
rim cu maximă chibzuință

potențialul de care dispu
nem, vrem să producem 
mai mult, mai bun și mai 
ieftin, să satisfacem cît mai 
bine cerințele beneficiari
lor noștri, ale economiei 
naționale. Au fost și la noi 
în uzină situații cînd con
ducerea tehnico-administra- 
tivă era tentată să stabi
lească, pe ansamblu, sau 
pentru o secție sau alta, 
sarcini de plan sub posibi
litățile reale, cum a fost, de 
pildă, cazul sectorului tră- 
gătorie la rece. Cînd, din 
inițiativa comitetului de 
partid, au fost consultați 
toți muncitorii din sectorul 
respectiv, s-au selectat și a- 
plicat cele mai bune propu
neri. n-a mai surprins pe 
nimeni faptul că saroinile 
de plan au fost majorate 
la nivelul parametrilor din 
proiecte, ulterior ele fiind 
îndeplinite și chiar depă
șite.
• Ing. Stelian Grindeanu: 

Important de subliniat mi 
se pare ideea că de cînd la 
elaborarea și dezbaterea 
planului își spune cuvîntul, 
în mod practic, întregul co
lectiv, rareori s-a manifes
tat tendința de aliniere a 
unor indicatori de plan că
tre un nivel comod de rea
lizat. La noi în uzină, dez
baterea largă cu colectivele 
din secții, apoi in adunarea

• Ing. Barbu Petrescu s 
Nu aș vrea să se înțeleagă 
că lărgirea democrației in 
domeniul economic, in speță, 
al planificării, in sensul fun
damentării sarcinilor de 
plan de jos in sus, adică 
pornind din întreprindere 
spre ramura industrială, ar 
duce la slăbirea sau dimi
nuarea rolului planificării 
la nivel central. Dimpotri
vă, practica de pînă acum, 
experiența tării noastre în
dreptățesc concluzia că este 
necesar să Întărim planifi
carea economiei la nivel 
central, ca atribut al statu
lui socialist. în continuare, 
pe plan central trebuie sta
bilite obiectivele esențiale, 
hotărîtoare ale dezvoltării 
economice și sociale de an
samblu, care permit parti
dului și statului să păstre
ze în mîinile lor principa
lele corelații ale planului 
și pîrghiile importante de 
conducere a proceselor eco
nomice. Sigur că printr-o 
împletire a inițiativei cres
cute a întreprinderilor cu 
viziunea de ansamblu a or
ganelor economice centrale 
se asigură planului un ca
racter profund realist și 
mobilizator, o fundamenta
re riguros științifică a o- 
biectivelor dezvoltării noas
tre economice.

Nicolae Ceaușescu In uzina 
„Electroaparataj" s-a des
prins necesitatea de a in
tensifica construcția de ma
trițe complexe necesare in 
procesul de producție, de 
a se căuta asiduu noi po
sibilități de extindere a 
cooperării cu întreprinderi 
de pește hotare în vederea 
sporirii producției desti
nate exportului.

• Ing. Mircea 
Referindu-mă la aceste 
zite de lucru în uzine, 
adăuga că ele au darul 
a ne face să privim 
tr-o nouă lumină, 
cu alți ochi probleme 
care ne confruntăm 
multă vreme. Spre sfîrși- 
tul anului trecut, conduce
rea Fabricii de mașini-u- 
nelte și agregate, ca să 
dau un exemplu, era pre
ocupată de formarea a noi 
muncitori cu pregătire com-
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unele din aceste consfă
tuiri, pot afirma că ele nu 
sint un cadru de expunere 
a unor rapoarte generale 
de activitate, ci unul de 
dezbatere practică, analiti
că a problemelor actuale 
ale economiei noastre, de 
examinare critică, des
chisă a activității desfă
șurate intr-un domeniu sau 
altui și — ceea ce este de
osebit de important — ele 
se încheie cu concluzii de 
mare utilitate practică, a- 
devărate jaloane ale per
fecționării activității in 
domenii care privesc dez
voltarea generală a țării. 
Aceste consfătuiri sînt încă 
o confirmare a faptului că 
partidul nostru realizează o 
conducere a vieții econo
mice bazată pe consultarea 
largă a cadrelor cu 
de răspundere, a 
largi de oameni ai

O profundă semnificație 
pentru adîncirea democra
ției noastre socialiste, a 
democrației eoonomice au 
contactul direct. dialogul 
permanent al conducerii 
partidului. în mod special 
al tovarășului N icolae 
Ceaușescu, cu muncitorii, 
inginerii, tehnicienii. Prac
tic. în ultimii ani n-a fost 
județ in care secretarul ge
neral al partidului să nu fi 
făcut vizite de lucru în nu
meroase fabrici și uzine, în 
unități din agricultură. A- 
ceste vizite sistematice au 
constituit nu numai prile
juri de cunoaștere amănun
țită a realităților, ci și de 
examinare și discuție di
rectă cu muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii, cu ță
ranii, asupra problemelor 
economice principale. S-au 
putut lua astfel pe loc mă
suri cu consecințe pozitive 
imediate asupra bunului 
mers al activității unităților 
respective ; totodată, s-au 
conturat probleme care au 
dus la o serie de măsuri de

ansamblu, cu caracter na
țional, de importanță pri
mordială pentru dezvolta
rea întregii economii.

In același cadru se în
scriu și consfătuirile pe ra
muri ale conducerii parti
dului cu cadrele de bază, 
cu activul de partid și spe
cialiștii din diferite dome
nii ale economiei naționale 
sau din județe.

• Ing. Stelian Grindeanu: 
După cum știți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a vizitat 
de multe ori uzina noastră 
și ne-am putut da bine sea
ma de rodnicul caracter de 
lucru al vizitelor sale șl ale 
celorlalți conducători de 
partid și de stat în mijlo
cul colectivelor de oameni 
ai muncii. Au fost aborda
te cu aceste prilejuri mul
te subiecte. Și nu s-a dis
cutat niciodată în general : 
de fiecare dată tovarășul 
secretar general ne-a între
bat cum s-a realizat apli
carea vreunei măsuri e- 
conomice, ce efecte a avut, 
oe rezultate practice am

Procesul de adîncire a 
democrației economice se 
exprimă într-un mod deo
sebit de pregnant prin in- 
stituționalizarea adunării 
generale a salariaților sau 
a reprezentanților aces
tora. Ca for muncitoresc su
prem de conducere și con
trol asupra întregii activi
tăți și gestiuni economice a 
întreprinderilor, această for
mă superioară de mani
festare a democrației eco
nomice se afirmă tot mai 
puternic în viața întreprin
derilor.
• Dr. Costache Sandu : 

Cum bine se știe, concep
ția partidului nostru pri
vind adunările generale ale 
salariaților se definește în 
raport cu 
buțiilor 
respectiv 
bată cele 
probleme

importanța atri- 
încredințate — 
sarcina să dez
măț importante 

ale elaborării 
planului de dezvoltare a 
întreprinderii, ale îndepli
nirii indieatorilor de plan 
și ale gestiunii economico- 
financiare, să examineze 
cum s-au înfăptuit hotărî- 
rile adunărilor preceden
te, cum și-au găsit rezol
varea propunerile munci
torilor. Cu alte cuvinte, 
toate problemele activității 
întreprinderii, atît cele re
feritoare la definitivarea 
și realizarea planului de 
stat, cît și cele care pri
vesc condițiile de muncă și 
de viață ale lucrătorilor, în
tărind astfel răspunderea

întregului colectiv 
ducerea și buna funcționa
re a întreprinderii res
pective.

• Petre Mitrache, tehni
cian, secretar al comi
tetului sindicatului de la 
uzina de țevi „Republica" : 
Ultimele noastre adunări 
generale ale salariaților 
s-au conturat ca un cadru 
practic în care comitetul 
de direcție înfățișează, în 
dările de seamă pe care le 
prezintă, o analiză obiec
tivă. deschisă, asupra acti
vității depuse, ' raportează 
masei salariaților modul în 
care a condus treburile în
treprinderii, în care a re
zolvat problemele, în care 
și-a îndeplinit atribuțiile 
ce-i revin. Dar nu pot 
trece cu vederea că și la 
noi. la uzina de țevi „Re
publica". s-au manifestat 
tendințe de formalism în 
organizarea și desfășura
rea acestor adunări. Une
ori dările de seamă erau 
superficiale, neanalitice, 
iar sub presiunea timpu
lui se da cuvintul unui 
număr restrlns de oameni, 
astfel că multe chestiuni 
importante rămîneau în 
afara dezbaterilor și deci 
nesoluționate. Sigur că a- 
ceasta diminua mult ca
racterul adunării generale 
ca for al manifestării de
mocratismului economic, 
scădea eficienta ei. Orga
nizația de partid, •omi- 
tetul sindicatului as luat 
atitudine fată de aceste

timul 
înalta 
trebuie să le aibă sindica
tele în actuala etapă a 
dezvoltării societății noas
tre. Analiza profundă a ac
tivității sindicatelor făcută 
de plenara C.C. al P.C.R. 
din februarie a.c., conclu
ziile înfățișate în cuvân
tările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenară șl 
la recentul Congres al 
U.G.S.R., ca și dezbaterile 
care au avut loc au preci
zat căile de îmbunătățire a 
activității generale a sindi
catelor, ceea ce va face să 
crească rolul lor în siste
mul democratic al vieții 
noastre economice. Care 
este, după părerea dv., sen
sul acestei orientări și cum 
vedeți creșterea efectivă a 
rolului sindicatelor în în
tărirea și dezvoltarea de
mocrației economice, a de
mocrației muncitorești ?

• Petra Mitrache : Din 
cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului la Con
gresul U.G.S.R.. din lucră
rile congresului, am reți
nut că, în actualul stadiu 
de dezvoltare a țării noas
tre, sindicatele trebuie să 
reprezinte cadrul organizat 
de consultare șl totodată 
de participare a oamenilor 
muncii la conducerea acti
vității economice șl socia
le, cadru tn care aceștia 
să-și exercite atlt dreptu
rile, dt șl obligațiile ce le 
revin In dubla lor calitate 
de producători șl proprie
tari. Țlnind seama că baza 
activității sindicale o con
stituie Întreprinderea, pă
rerea mea este că sindica
tul dispune în momentul de 
față de variate modalități 
pentru a participa activ și. 
In același timp, pentru a 
asigura participarea oame
nilor muncii din întreprin
deri la conducerea și buna 
desfășurare a întregii acti
vități economice și sociale 
din unitatea respectivă. 
Privind lucrurile prin pris
ma acestei necesități, im
portant este ca sindicatul 
să folosească eficient ca
drul instituțional creat de 
partid și stat pentru dez
voltarea democrației econo
mice — șl anume, organele 
de conducere colectivă din 
Întreprinderi și centrale, in 
care oamenii muncii, sindi
catele iși au reprezentanții 
lor, cit șl adunările gene
rale ale salariaților. De 
altfel, sindicatele, împreu
nă cu comitetele de direc
ție, răspund 
organizarea 
adunărilor
salariaților 
sens ele trebuie să stimu
leze puternic inițiativa și 
spiritul creator al munci
torilor, tehnicienilor și in
ginerilor, să facă totul pen
tru ca oamenii muncii 
să-șl spună hotărît și ne
stingherit cuvîntul asupra 
treburilor întreprinderii, să 
decidă asupra tuturor pro
blemelor care privesc mun
ca și viața lor.

• Victor Santa: In
tr-adevăr, sfera primordia
lă de preocupări a sindi
catelor 
trebuie 
blemele 
tivității 
în întreprindere 
„Electroaparataj" 
în alte părți, am auzit nu 
o

din întreprinderi 
s-o constituie pro- 
producției, ale ac- 
economice. La noi 

uzina 
ca și

trebui săcă sindicatele ar 
se ocupe numai de proble
mele sociale ale salariaților, 
urmînd ca de cele econo
mice să se ocupe comitete
le de direcție și organiza
țiile de partid. Cît este da 
greșită o asemenea con
cepție ! în orinduirea noas
tră socialistă, oamenii mun
cii au nevoie de sindicate 
ca de o organizație largă 
în care să-și unească efor
turile și să-și spună in 
mod organizat cuvintul a- 
supra tuturor laturilor ac
tivității întreprinderii — 
indiferent că sint economi
ce sau sociale, să participe 
la adoptarea tuturor măsu
rilor care privesc realiza
rea planului, perfecționa
rea și dezvoltarea produc
ției, îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață 
ale salariaților.

Se pune întrebarea : cum 
trebuie să facă acest lucru ? 
în spiritul democrației 
muncitorești, la noi în uzină 
am căutat să stimulăm pe 
fiecare salariat să-și spună 
liber, sincer și deschis pă
rerea Iul In legătură cu o 
problemă sau alta, fie cu 
ocazia ședințelor de sindi
cat, fie cu prilejul adunări
lor generale ale salariați
lor. Un asemenea cadru or
ganizatoric de afirmare a 
opiniei muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor a a- 
dus uzinei noastre, cu fie
care adunare a salariaților, 
numeroase sugestii și pro
puneri — peste 100 numai 
la ultima adunare generală 
— care s-au materializat in 
valori de milioane și mi
lioane de Iei.
• Ion Dragu, lăcătuș-mon- 

tor la F.M.U.A.B. : întrucit 
ați adus in discuție proble
ma propunerilor, important 
mi se pare ca ele să nu fie 
uitate în dosare, ci să fie a- 
plicate cit mai grabnic In 
producție. Din păcate și In 
uzina noastră, ca și in alte 
Întreprinderi există cazuri, 
ce-i drept izolate, cînd pro
punerile salariaților, de 
certă valoare practică, nu 
găsesc o audiență corespun
zătoare. La o analiză mal 
atentă se constată că este 
vorba de cauze de natură 
subiectivă. Finalizarea ope
rativă a propunerilor făcu
te de salariați pentru Îmbu
nătățirea activității de pro
ducție, a condițiilor de 
muncă consider că trebuie 
să se realizeze necondițio
nat — și In această privință 
sindicatele din întreprin
deri au mari îndatoriri. 
Spun aceasta pentru că 
muncitorul care a făcut o 
propunere, convins de utili
tatea ei, trebuie să dobîn- 
dească din plin sentimen
tul fertil al 
organizarea 
treburilor 
Numai dînd 
rilor salariaților se asigură 
condițiile reușitei în mobi
lizarea lor la efortul gene
ral pentru perfecționarea 
continuă a activității între
prinderii, spre a se obține 
rezultate economice cît mai 
bune. Sînt convins că în lu
mina noilor atribuții ce re
vin sindicatelor, va spori 
autoritatea reprezentanților 
sindicatului în comitetul de 
direcție și în consiliul de 
administrație, că în organe
le de conducere colectivă 
părerile și propunerile sa
lariaților vor avea 
mai mare greutate.

problematica vastă, aspecteleFără să fi epuizat 
multilaterale ale lărgirii șl adinclrii democrației eco
nomice, dezbaterea la „masa rotundă" a fost deosebit 
de vie, a reliefat că măsurile inițiate de partid pen
tru perfecționarea continuă a democrației economice 
corespund pe deplin stadiului actual de dezvoltare 
a societății noastre șl ele iși dovedesc viabilitatea. 
Desigur, procesul de lărgire a democrației economice 
este un proces continuu, el evoluează in pas cu adîn- 
cirea și perfecționarea generală a democrației socia
liste in patria noastră. Marele merit al partidului 
nostru este că ei sesizează și creează necontenit not 
posibilități, noi mecanisme și mijloace de perfecțio
nare. In toate măsurile pe care Ie Întreprinde in 
acest sens, partidul nostru pornește de la realitatea 
că făurirea societății socialiste multilateral dezvol
tate este opera conștientă a clasei muncitoare, a În
tregului popor, sub conducerea partidului comunist, 
că tot ce se făurește in țara noastră aparține po
porului, stăpln unic, suveran, asupra soartei sale șl, 
ca atare, flecare om al muncii are dreptul și dato
ria și este interesat să participe activ la conduce
rea treburilor economice și sociale, să-și valorifice 
deplin spiritul de inițiativă și capacitatea creatoare 
In folosul dezvoltării necontenite a societății noae- 
tro.



PAGINA 4 SClNTEIA - miercuri 7 aprilie 1971

pagina economică_____
UN NUC, MĂCAR UNUL, 
pe lingă fiecare gospodărie, 
pe lingă fiecare școală, 

pe fiecare drum I
în decursul anilor, au fost întoc

mite diferite planuri privind dezvol
tarea pomiculturii. Printre obiecti
vele vizate era și înmulțirea nucului. 
Potrivit unuia din aceste planuri, in 
1970 nucul trebuia să reprezinte 5 la 
sută din totalul pomilor fructiferi, 
față de numai 3,8 la sută cit era în 
1984—1965. Anii au trecut, dar iată 
că în loc ca numărul nucilor să 
crească se împuținează văzînd cu 
ochii. Incit procentul lor în totalul 
pomilor fructiferi a «căzut la 3 la 
•ută. Din ce cauze ?

în primul rind, au fost făcute tă
ieri masive, fără chibzuință, fără 
răspundere pentru ceea ce va urma, 
în ultimii cinci ani, de exemplu, au 
fost tăiați un milion de nuci. Adevă
rat, industria mobilei solicită canti
tăți din ce în ce mai mari de furnir 
de nuc, în țară neexistînd altă specie 
de arbori care să concureze din punct 
de vedere calitativ lemnul de nuc. 
Dar, după cum se știe, nucul crește 
foarte încet; ca să rodească li tre
buie 8—10 ani de la plantare, iar bun 
pentru furnir ajunge doar la vîrsta da 
40—50 de ani.

Faptul că s-a tăiat un mare număr 
de nuci este, fără îndoială, un lucru 
nechibzuit Dar răul cel mai mare 
este că nu se plantează alții, sau 
chiar dacă se plantează slnt distruși 
in decurs de cițiva ani de animalele 
care pășunează pe terenurile respec
tive. Această problemă nu este nouă, 
dar în ultimii ani s-a agravat

Extinderea nucului presupune, în 
primul rind, asigurarea materialului 
săditor necesar din cele mai bune so
iuri. Or, în această privință au existat 
ți există numeroase neajunsuri. De 
exemplu, s-a preconizat Înmulțirea 
nucului prin altoire, dar acțiunea nu 
a fost dusă la bun sfîrșit La o recen
tă consfătuire care a avut loc la Ins
titutul de cercetări pentru pomicultu
ră de la Mărăcinenl-Pitești, Ing. M. 
Georgescu de la pepiniera I. A. S. 
Rm. Vîlcea sublinia greutățile întlm- 
pinate In ce privește înmulțirea nu
cului. Pepiniera trebuia să producă 
un mare număr de nuci altoiți, dar 
nu a avut aâtoaiele necesare. De a- 
ceea a solicitat ca stațiunile experi
mentale să pună la lndemîna pepi
nierelor atît nuci pentru sămînță din 
soiuri superioare, dt și material pen
tru altoit Problema este pe cale să 
se rezolve : două pepiniere, cele de 
la Tg. Jiu șl Geoagiu ee specializea
ză în producerea nucului altoit 
în flecare județ este însă ne
voie de cantități mari da puiețî care

LA SEMNALELE ZIARULUI
„Dilema cărămizilor" 

a căpătat o rezolvare fericită
Din răspunsul trimis redacției 

de Centrala industrială a geamu
rilor și materialelor izolatoare din 
Ploiești aflăm că „Dilema cărămi
zilor", prezentată cititorilor la ru
brica noastră de „Contraste" din 
numărul 8 692 al ziarului, este pe 
cale să se rezolve. începînd cu luna 
noiembrie a anului trecut și pînă 
In prezent, întreprinderea de ma
teriale de construcții din Bîrcea nu 
* mal Înregistrat stocuri supranor- 
matlve la produsele fabricate. Dim
potrivă, stocurile de cărămizi dialit 
și de vată minerală s-au situat — in 
acest an — intre 40 și 75 la sută 
din cantitatea admisă de normativ. 
Totuși, în depozitul întreprinderii 
M mai află un stoc mare de cără

Lichidarea pierderilor sau... 
diminuarea deficitului financiar?

tn numărul 8 617 al ziarului s-a 
publicat articolul intitulat : „în 
sistemul Ministerului Construcțiilor 
Industriale — cauzele deficitului 
slnt evidente dar măsurile de în
dreptare se lasă mult așteptate". 
Cum reiese și din titlu, prin acest 
articol se aduceau în discuție pro
blema rentabilizării unor unități 
de construcții industriale, precum 
S cauzele care determină ca

i loc de beneficii să se obțină 
pierderi. Iată ce ne-a răspuns Di
recția generală de construcții 
pentru chimie din ministerul cri
ticat :

„Deficiențele semnalate slnt jus
te în sensul că pe lingă aspectele 
cu caracter obiectiv ce influen
țează negativ nivelul rentabilității 
unor Întreprinderi — discordanța 
intre normele de deviz și prețurile 
reale la materiale, manoperă și uti
laje. lipsa temporară a unor mate
riale neasigurate in timp util de 
furnizori, deschiderea cu întîrziere 
a finanțării unor lucrări — în 
articol se evidențiază și unele de
ficiențe tehnico-organlzatorice care 
se lntilnesc pe șantiere privitor 
la folosirea la Întreaga capacitate 
a utilajelor, gospodărirea materia
lelor și a fondului de timp etc și 
care, de asemenea, impietează asu
pra gradului de eficiență a activi
tății de construcții.

Pentru îmbunătățirea rezultate
lor economico-financiare pe acest 
an, s-au efectuat insă analize de
taliate, împreună cu organele Mi
nisterului Finanțelor și cele ale 
Băncii de Investiții, stabilindu-se 
o serie de măsuri, printre care : 
definitivarea documentațiilor pen

să fie plantați atît In livezi masive^ 
cit și pe lingă case, drumuri, în ori
ce loc viran. De aceea este necesar 
ca pepinierele să asigure cantități cit 
mai mari de material săditor din so
iurile valoroase de nuci.

Evident, cele mai mari eforturi tre
buie depuse în direcția realizării de 
plantații de nuc, îndeosebi în zonele 
unde acest pom reușește mai bine. 
Or, foarte puține unități agricole au 
făcut asemenea plantații. Situația se 
explică, între altele, și prin lipsa de 
interes a cooperativelor agricole. Nu
cul rodește abia după 10 ani de la 
plantare. Or, cooperativelor agricole 
nu le convine să facă asemenea in
vestiții care fructifică atît de tîrziu. 
Tov. Gheorghe Stanciu, director in 
Centrala de producție, valorificare și 
industrializare a legumelor și fructe
lor, este de părere că, în cazul nucu
lui — ținîndu-se seama de importan
ța Iul pentru economia țării — ma
terialul săditor ar trebui să se distri
buie gratuit unităților agricole și gos
podăriilor țărănești. Este o propune
re care merită a fi studiată, deoarece 
aplicarea ei nu comportă cheltuieli 
prea mari.

Dar și plantațiile tinere de nuci 
au fost copilul nimănui ; s-a intrat 
cu vitele la pășunat și mulți pomi au 
fost distruși. Dacă analizăm ce a mai 
rămas din plantațiile de nuci făcute 
în ultimii ani avem o imagine nu 
prea îmbucurătoare. în județul Vran- 
cea există o zonă cu terenuri de
gradate — depresiunea Vrancei — care 
ar putea fi utilizate cel mai rațional 
prin plantații de nuc. Numai că prea 
puțin s-a întreprins în vederea ex
tinderii acestei specii. După cum se 
știe acest pom, cu rădăcinile lui pu
ternice ajută la stăvilirea eroziunii 
solului. Or, în țară sînt zeci de mii 
de hectare de teren erodate care ar 
putea fi consolidate prin plantarea 
lor cu nuci. Anul trecut, în timpul 
inundațiilor, pe Tîrnave șl în alte 
locuri, terenurile plantate cu nuci nu 
au avut de suferit deoarece rădăcini
le lor puternice au ținut strins pă- 
mîntul. Dar nu-1 de-ajuns ca pe tere
nurile supuse eroziunii să Bapi o 
groapă, să plantezi un pom și apoi 
să-1 Iași, în voia soartei, să dai dru
mul la vite sau oi la pășunat. Tre
buie executate lucrări de protejare 
a plantației și a solului, iar cițiva ani 
la rind, pe terenul respectiv nu are 
voie să calce picior de animal !

Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii șl Apelor a 
elaborat un program privind orienta
rea dezvoltării pomlculturii în pe- 

mizi dialit lăsat în păstrarea 
furnizorului de întreprinderea te
ritorială de aprovizionare Deva, 
care nu se prea grăbește să-l ri
dice. La ora actuală, s-a contractat 
cu beneficiarii interni 99 la sută 
din producția planificată a aces
tui an.

După cum se vede „dilema" a 
căpătat rezolvare atunci cînd con
ducerea întreprinderii și consiliul 
de administrație al centralei in
dustriale de resort și-au conjugat 
eforturile, s-au preocupat efectiv, 
îndeaproape pentru ca noua capa
citate de producție să se integreze 
organic și eficient în circuitul eco
nomic.

tru prețurile derogatorii la produ
sele de balastieră, urmărirea prin 
dispeceri a producției realizate, 
extinderea acordului global, redis
tribuirea între întreprinderi a uti
lajelor și materialelor disponibile 
etc. Concret, la întreprinderea de 
construcții montaje din București, 
bunăoară, s-a întocmit un plan de 
acțiuni care cuprinde în principal : 
revizuirea documentației de execu
ție — verificarea proiectelor și în
cadrarea corectă a tehnologiei în 
articolele de deviz sau articole noi, 
stabilirea diferențelor de prețuri la 
materialele necuprinse în listele 
anexate la H.C.M. 744/1963 — li
chidarea imobilizărilor de producție 
nedecontabilă, recuperarea unor 
cheltuieli efectuate pentru suban- 
treprize și beneficiari, reducerea 
cheltuielilor de aprovizionare și 
transport etc. La această întreprin
dere s-au aplicat și 28 de sancțiuni 
celor răspunzători pentru deficien
țele care au determinat rezultatele 
negative economico-financiare din 
anul trecut. Sîntem siguri că prin 
aplicarea măsurilor preconizate, 
prin fermitatea ce o vom dovedi 
în continuare față de cei ce se fac i 
vinovați de irosirea fondurilor bă- i 
nești și materiale încredințate de ‘ 
stat, activitatea financiară a între- l 
prinderilor de construcții indus- ’ 
triale se va îmbunătăți continuu". ț

Să înțelegem că se va trece de la i 
pierderi la beneficii în TOATE > 
unitățile Ministerului Construcții- i 
lor Industriale sau doar că se ur- ! 
mărește ca pierderile mari să... de- 1 
vină mai mici ? Poate că o viitoare l 
anchetă a ziarului nostru va lămuri 
mai bine problema. I 

rioada 1971—1975 și în perspectivă 
pînă în 1980. Potrivit acestui program, 
din cele 40 000 hectare prevăzute a se 
realiza în perioada 1971—1975, circa 
3 200 hectare, ceea ce reprezintă 8 la 
sută, vor fi plantate cu nuci. Acor
dăm toată aprecierea preocupărilor 
care există în ce privește dezvolta
rea pomiculturii în general și extin
derea nucului în special. Dar așa 
cum s-a văzut, asemenea planuri 
s-au mai făcut. Cele întîmplate în 
ultimii ani cu nucul oferă o expe
riență care nu trebuie să se mai re
pete. Trebuie luate măsuri ca acum, 
în această primăvară, să se planteze 
suprafețe cit mai mari cu nuci.

Pornindu-se de la constatarea că 90 
la sută din nucii care există astăzi 
provin din nucile căzute la întâm
plare, scăpate din ciocul păsărilor, 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii șl Apelor a 
desfășurat o largă acțiune pentru ex
tinderea nucului din sămință. în a- 
cest scop, o cantitate de 5 000 kg 
nud din soiuri superioare a fost stra
tificată în stațiunile experimentale 
pomicole și repartizată pe județe 
pentru a fi plantată. Astfel, în jude
țele Gorj, Hunedoara și Mureș se în- 
sămînțează cite 100 hectare cu nuci. 
Se afirmă că acest sistem de înmulți
re ar prezenta unele avantaje. Re
zultă plantații durabile întrucît po
mul nu este deranjat de la locul lui. 
Se formează rădăcini puternice care 
nu numai că asigură o bună dezvol
tare a pomului, dar și fixează puter
nic terenul, ceea ce constituie, așa 
cum arătam, o cale eficientă de com
batere a eroziunii. De asemenea, fiind 
din soiuri precoce, nucii vor fructifica 
mai repede, la 6—8 ani. în aceste zile 
lucrările de însămînțare a nucului se 
desfășoară din plin. Dar această mă
sură nu poate duce la rezultatele 
scontate decît în măsura în care vii
toarele plantații vor fi apărate. Ar 
trebui ca locurile unde au fost în- 
sămînțate nucile să fie marcate cu 
țăruși, să nu se dea voie să se pășu- 
neze cel puțin 3 ani. Altfel, eforturile 
făcute în această direcție vor fi za
darnice.

Bineînțeles, pe lingă înmulțirea nu
cului din sămînță se fac plantații 
obișnuite cu puiețî obținuți în pepi
niere. Cu toate că au fost produse 
cantități apreciabile de material să
ditor, plantarea nucului ca de altfel 
și a celorlalți pomi fructiferi întîr- 
zie. Pînă la 2 aprilie planul la plan
tările de pomi a fost realizat în 
proporție de numai 18 la sută. Tim
pul este deosebit de prielnic plantă
rii pomilor. Unitățile agricole care 
și-au propus să înființeze plantații 
noi să grăbească această lucrare de
oarece numai prin executarea ei la 
vreme și cu grijă se va asigura o 
prindere bună a pomilor.

Ținîndu-se seama de neajunsurile 
care au existat în ce privește înmul
țirea nucului, trebuie să se acorde 
o deosebită atenție plantării și însă- 
mînțării acestei specii, îngrijirii 
plantațiilor noi. Trebuie făcute plan
tații masive pe terenurile unităților 
agricole ; să se planteze pe lingă școli, 
în fiecare gospodărie, pe marginea 
drumurilor. Este o îndatorire de 
mare însemnătate pentru economia 
țării, o îndatorire pentru generațiile 
viitoare să extindem pe toate căile 
numărul nucilor.

Ion HERȚEG "

(Urmare din pag. I)

de a se dezvolta și profila o unitate 
care să asigure livrarea de laminate 
inoxidabile și aliate în cantități sub- 
minimale.

— Am reținut precizările pe 
care le-ați făcut. Vă rugim să 
reveniți totuși asupra fondului 
întrebării adresate la începutul 
convorbirii.

— îmi cereți să apreciez matematic 
care este ritmul livrării echipamen
telor restante ? O situație statistică 
foarte recentă consemnează că la 31 
martie a.c., unitățile noastre nu res
pectaseră termenele de livrare pen
tru aproximativ 3 000 de tone de uti
laje ; au fost în schimb livrate în 
avans aproximativ 1900 tone uti
laje. O parte din restanțele anului 
trecut au fost lichidate în ultimul 
timp, dar, din păcate, au apărut al
tele la contractele expirate în perioa
da ianuarie — martie.

— La sfîrșitul lunii ianuarie 
a.c., tn prezența unor importanți 
factori din conducerea de stat și 
a ministerelor industriei chimi
ce, construcțiilor industriale, in
dustriei construcțiilor de mașini
— printre care v-ați aflat și dv.
— reprezentanții uzinelor furni
zoare de utilaje s-au angajat 
ferm că vor lichida comenzile 
neonorate în cel mai scurt timp 
posibil. La numai două luni de 
la această întilnire de lucru, se 
constată o înrăutățire a situației 
livrărilor de utilaje. Mai mult 
chiar, o bună parte din terme
nele reactualizate în ianuarie nu 
au fost nici ele respectate. Cum 
calificați o asemenea stare de 
fapte ?

— Nerespectarea celor mal multe 
dintre termenele angajate în ianuarie 
se explică intr-un singur fel : cei 
care le-au propus nu au urmărit su
ficient de riguros cum evoluează în 
secțiile de fabricație execuția acestor 
utilaje. Și pentru asemenea grave 
omisiuni, cei în cauză și-au primit 
sancțiunile cuvenite. într-un număr 
mai redus de cazuri, termenele reac
tualizate nu au putut fi respectate 
din cauza dificultăților de ordin teh
nic survenite Ia finalizarea produse
lor, ceea ce a impus prelungirea obli
gatorie a perioadei de fabricație și, 
ca atare, ieșirea din limitele graficu
lui de livrări adoptat.

Consider absolut necesară o preci-

EXTINDEREA SFEREI 
DE UTILIZARE A 

„TEROMULUI" IEȘEAN
Două evenimente importante 

petrecute anul trecut la Uzina 
de fire sintetice Iași au condus 
la creșterea considerabilă a 
prestigiului acestei tinere uzine 
intrată în funcțiune în aprilie 
1969. Este vorba de atingerea 
parametrilor proiectați de 10 000 
tone fibre poliesterice pe an, cu 
mult înainte de termenul stabi
lit, și începerea fabricației fire
lor poliesterice textile și tehni
ce, de asemenea, înainte de ter
men.

— în primul trimestru din 
anul in curs, am reușit să aco
perim și cerințe suplimentare 
prin realizarea peste prevederi 
a 32 tone fibre și 50 tone fire 
poliesterice — ne-a precizat in
ginerul Corneliu Stan, director 
tehnic al uzinei.

Aflăm astfel că produsele 
U.F.S. din Iași sint tot mai 
solicitate de unitățile industriei 
noastre ușoare, cit și la export, 
pentru că țesăturile realizate 
din fibre „Terom" simple sau 
în amestec cu bumbac și lină 
slnt frumoase, trainice. Țesăto- 
riile de mătase și fabricile de 
tricotaje au început să folo
sească pe scară tot mai largă 
firele poliesterice realizate la 
U.F.S. Iași, în mai multe sorti
mente texturate și în peste 30 
de poziții coloristice. Din aceste 
fire se obțin țesături fine cu 
aspect uniform, folosite pen
tru articole vestimentare de 
purtare, de sport, excursii și 
ocazii festive, pentru diferite 
articole casnice și decorative, 
draperii, stofe pentru mobilă, 
fețe de masă etc. Ele se com
portă excelent la spălare repe
tată cu orice fel de detergenți, 
se usucă rapid și sînt neșifona- 
bile.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii*

zare : înrăutățirea situației în livra
rea utilajului chimic este determinată 
mai ales de lipsa unor materiale și 
subansamble care întîrzie să soseas
că din import. Deși cîteva comenzi 
importante dintre cele cu termenele 
expirate — numai celulele cu mercur 
destinate Combinatului chimic de la 
Rm. Vîlcea însumează peste 300 de 
tone — sînt practic terminate de mai 
multă vreme, totuși, ele nu pot fi 
expediate beneficiarilor din cauză că 
le lipsesc cîteva subansamble con
tractate la import. După cum se vede, 
cauzele actualei stări de lucruri în 
producția de echipamente tehnologice 
pentru industria chimică sînt mai nu

LIVRAREA UTILAJELOR
meroase ; din păcate, soluționarea u- 
nora dintre ele nu depinde în exclu
sivitate de noi.

— Fiind încă departe de răs
punsul limpede pe care ni l-am 
propus să-l obținem in legătură 
cu livrarea utilajelor tehnologi
ce pentru industria chimică, stă
ruim să ne spuneți cînd vor fi 
lichidate definitiv actualele res
tanțe.

— Este greu de indicat o dată a- 
nume. Pot spune însă cu certitudine 
că am Întocmit de curînd pentru 
fiecare comandă întîrziată grafice 
detaliate de livrare. începînd din a- 
prilie, livrările au decurs, în mare 
măsură, potrivit prevederilor din 
graficele convenite cu Ministerul In
dustriei Chimice. Dacă se respectă 
contractele externe de primire a ma
terialelor, în cîteva luni situația res
tanțelor se rezolvă. In toate uzinele 
constructoare de utilaj chimic se re
marcă în ultimul timp un interes 
sporit pentru soluționarea probleme
lor pe care le implică fabricația echi
pamentului tehnologic destinat șan
tierelor industriei chimice.

— în ce stadiu se află, bună
oară, execuția coloanelor multi
strat, destinate Combinatului di

Cu bogatele sale pășuni și finețe 
naturale întinse pe aproape 180 000 
ha, dar mai ales cu oameni care au 
moștenit din tată în fiu o meserie 
străveche pe aceste meleaguri, jude
țul Sibiu întrunește condiții dintre 
cele mai favorabile pentru creșterea 
animalelor. Este firesc deci ca zooteh
nia să stea în atenția permanentă a 
organelor locale. în luna decembrie a 
anului trecut, în cadrul unei plenare 
a comitetului județean de partid s-a 
dezbătut și aprobat un amplu pro
gram privind 
dezvoltarea zoo- ■■■■■■■■■ 
tehniei în coope
rativele 
și în 
gospodăriilor 
dividuale din 
na de munte.

...Au trecut

agricole 
sectorul 

in- 
zo-
de 

atunci cîtevaluni. 
a început un an 
nou. am intrat 
într-un nou cinci
nal. Ce 6-aintim- 
plat între timp î 
Ne aflăm la coo
perativa agricolă 
Șura Mică. Ing. 
Iuliu Nireșteanu, 
președintele coo
perativei. și ing. 
loan Neamțu, șe
ful fermei zoo
tehnice, ne vor
besc cu însufle
țire despre măsu
rile luate în 
cooperativa lor. 
în spiritul expu
nerii tovarășului 
Nicolae CJeaușescu 
privind îmbună
tățirea organizării, planificării și 
conducerii agriculturii. Problema 
cea mai importantă pentru ridi
carea nivelului activității în sec
torul zootehnic — afirmă el — 
este găsirea profilului producției. 
Sistemul de a crește din toa
te speciile cite puțin nu mal co
respunde cerințelor. Am analizat 
toate posibilitățile și. cu sprijinul or
ganelor agricole județene, am ajuns 
la soluția specializării în cadrul con
siliului intercooperatist Ocna Sibiu
lui. Practic, este vorba de profilarea 
pe îngrășarea tineretului taurin și a 
mieilor pentru export. în general, 
investițiile sînt deja făcute, astfel în-

îngrășăminte azotoase din Slo
bozia ?

— Fabricația lor evoluează în li
mitele prevederilor înscrise In gra
ficele de execuție, ce cuprind deta
lieri pînă la stabilirea sarcinilor zil
nice. Putem spune că execuția acestor 
utilaje se va încadra în termenele 
stabilite la sfîrșitul anului trecut.

— Poate fi socotită actuala 
situație un simplu accident ?

— Am precizat, în unul din răs
punsurile anterioare, că pe parcursul 
execuției utilajelor, mai ales în faza 

finală, au apărut unele surprize car* 
au compromis termenele de livrare. 
Totuși, cota imprevizibilului n-a fost 
atît de mare incit să putem spune că 
întirzierile au apărut pe negîndite, că 
totul ar fi o poticneală de moment. 
Șirul restanțelor persistă din cauza 
unei carențe de care constructorii de 
utilaje s-au lovit tot mai mult în ul
timii ani — și anume, întîrzierea cu 
care le-a fost predată documentația 
de execuție a utilajelor de către be
neficiarii investițiilor industriei chi
mice. Orice tergiversare în definiti
varea documentației s-a repercutat 
direct asupra duratei de fabricație, 
cit și asupra aprovizionării cu mate
riale. O bună parte din actualele res
tanțe au drept cauză o asemenea 
împrejurare.

Pentru a rămîne fidel adevărului, 
se cuvine să facem o paranteză : 
există și utilaje pentru care docu
mentația de execuție a fost depusă 
în termen util. Este vorba de cîteva 
utilaje la care au survenit, pe 
parcursul fabricației, complicații teh
nologice sau goluri în aprovizionarea 
cu unele subansamble și materiale 
mai deosebite. Aceste cazuri pot fi 
socotite intr-adevăr „accidente" ; ele 
nu sint insă cu pondere în situația 
pe care o discutăm.

Fapt este că, din păcate, neprimi- 
rea la timp a documentației continuă 

cît, cu cheltuieli minime, trecem 
chiar din acest an la sistemul de in- 
grășătorii moderne, de mare randa
ment și, de bună seamă, cu cîștiguri 
importante.

Numai la tineret taurin ne-am pro
pus ca, pînă în 1975, să ajungem la 
1 500 de capete ; vom înregistra un 
beneficiu anual de 1,5 milioane lei, 
iar de la cei 10 000 
un cîștig net de cel 
anual.

Avem de acum și 

miei va rezulta 
puțin 400 000 lei
garanția asigu-

Puncte de sprijin
ale dezvoltării
zootehniei

în județul Sibiu
răril furajelor. Pentru fibroase și 
leguminoase însămînțăm, în plus 
față de anii treCuți, peste 120 ha. Nu 
ne-a scăpat o clipă din atenție nici 
problema retribuției lucrătorilor din 
zootehnie. Consiliul de conducere a 
discutat și și-a însușit propunerea 
făcută de îngrijitori ca plata să fie 
făcută numai în bani după sistemul 
acordului global, cu posibilitatea de 
a cumpăra produsele necesare de Ia 
cooperativă. După socotelile făcute, 
un îngrijitor ar putea ajunge la un 
venit lunar de 1 400 lei.

Și în alte cooperative agricole se 
constată că ceea ce se face în pre
zent, măsurile luate constituie o ga
ranție că nu se vor mai repeta lipsu
rile de pînă acum. Spre exemplu, 
după cum ne spunea tov. Johann 
Schneel, președintele cooperativei a- 
gricole Sibiu, această unitate se pro
filează pe creșterea vacilor de lapte 
și a tineretului bovin. în funcție de 
condițiile locale se face și profilarea 
altor unități.

Perspectiva de ansamblu a dezvol
tării zootehniei, căile reale care vor 
duce la schimbarea lucrurilor, le re
levă ing. Mihai Tiller, directorul ge
neral al Direcției generale agricole 
județene Sibiu.

— Plenara comitetului județean de 
partid — ne relatează interlocutorul 
— măsurile aprobate cu acel prilej 
au deschis noi perspective dezvoltării 
producției animaliere, cerință de prim 
ordin a ridicării agriculturii. Ceea ce 
ni se pare deosebit de important este 
faptul că măsurile preconizate vin 
să demonstreze o dată mai mult că 
în agricultură nu trebuie să aștepți 
soluții de-a gata, așa cum s-a în- 
tîmplat în multe cazuri. Cei ce pot și 
trebuie să urmărească creșterea pro
ducției animale sînt cooperatorii, 
consiliile de conducere, organele a- 
gricole județene care își concentrea
ză eforturile pentru rezolvarea unor 
probleme cu caracter prioritar.

Deosebit de importantă este spori
rea efectivelor de animale — ne 
spune directorul adjunct al direcției 
generale agricole, Nicolae Dura. Lu
cru firesc, deoarece pe baza progra
mului național de dezvoltare a zooteh
niei, numărul de animale trebuie să 
crească în județ, in 1975 față de 1970. 
cu 34,5 la sută la bovine, cu 20,9 Ia 
sută Ia porcine, cu 6,7 Ia sută Ia ovine 
și cu 36,5 Ia sută la păsări. O primă 
condiție pentru realizarea acestei sar
cini este să organizăm temeinic acțiu
nile în domeniul reproducției și să în
ființăm noi puncte de însămînțare ar
tificială. In acest scop s-au fixat 9 
puncte noi care vor fi terminate pînă 
la 1 mai a.c. Acestea vor putea cu-
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să ne stînjenească și în acest an. 
Față de obligațiile asumate de be
neficiarii de investiții prin graficele 
de predare a documentației, încheiate 
cu furnizorii de utilaje, la 31 martie 
a.c. se înregistra o rămînere în 
urmă în predarea documentației pen
tru circa 13 700 tone de utilaje. 
O bună parte din această res
tanță se referă la documentația 
tehnică ce trebuia predată încă 
în trimestrul IV al anului tre
cut. în asemenea condiții, te întrebi : 
cînd să mai faci aprovizionarea cu 
materii prime și materiale, operațlu- 

ne care necesită cel puțin un an 
avans, cînd să mai pui la punct pre
gătirea fabricației și să realizezi uti
lajele respective care, în marea lor 
majoritate, au un ciclu lung de pro
ducție ?

— In convorbirea cu tovară
șul ing. Gheorghe Caranfil, 
dinsul aprecia că 1971 este ulti
mul an în care Ministerul In
dustriei Chimice va mai înre
gistra restanțe in pregătirea do
cumentației.

— Predarea la timpul oportun a 
documentației consider că este pro
blema cardinală ce trebuie rezolvată 
neîntîrziat : numai pe această cale 
s-ar reuși să se pună definitiv ordine 
în fabricația utilajelor, s-ar putea 
disocia net cauzele subiective, ori de 
cite ori ar mai apărea vreo încălcare 
a termenelor contractuale. Deocam
dată, după cum atestă faptele, nu s-a 
reușit să se depășească faza promi
siunilor și bunelor intenții. Dar nu 
de așa ceva ducem lipsă în momen
tul de față.

— Intr-adevăr, In prezent, de

prinde 22 100 vaci din sectorul coo
peratist și alte cîteva mii din cel in
dividual. Se vor crește 1000 da 
vițele pentru prăsilă în 14 coopera
tive agricole. Pină la jumătatea aces
tui ah se vor cumpăra 2 000 de vaci 
pentru realizarea efectivelor planifi
cate.

O mare însemnătate practică are 
concentrarea șl profilarea producției 
animaliere, modernizarea tehnologii
lor de lucru. O analiză atentă a 
condițiilor naturale și economice 

specifice județu
lui nostru, ne-a 
spus tovarășul 
Mihai Tiller, duce 
la concluzia că, 
în această direc
ție, se poate face 
mult. Pe lingă 
măsurile de ex
tindere a îngră- 
șării tineretului 
bovin în fermele 
cooperativelor a- 
gricole din Bazna. 
Broșteni, Chîr- 
păr și altele, care 
vor livra anual 
cite 300—500 tău- 
rași îngrășați, se 
înființează noi 
ferme profilați» 
pe această activi
tate la cooperati
vele agricole Hos- 
man, Topircea și 
Vurpăr. In acest 
an va începe 
construirea unui 
complex Inter
cooperatist de în- 
grășare a 15 mii 
de porci livrabili 
creșterea produc-anual. Tot pentru

țieî de carne de porc a început ac
țiunea de modernizare a fermelor din 
cooperativele agricole Biertan, Moș- 
na, Păuca șl Șelimbăr. Măsuri de 
acest fel sînt multe : înființarea a 
încă două îngrășătorii de berbecuți 
la Alămor și Șura Mică, realizarea 
unui complex intercooperatist de 
creștere a 36 000 găini ouătoara la 
Șura Mare și altele.

Aceste măsuri vor înlesni realizarea 
altora legate de modernizarea tehno
logiilor de lucru. în scopul mecani
zării unor lucrări de bază vor fi in
troduse instalații de muls în fermele 
cooperativelor agricole din Aței, 
Moșna și Miercurea Sibiului. Va fi 
încheiată acțiunea de instalare a a- 
dăpătorilor automate în 9 coopera
tive agricole — Șelimbăr, Agnita, 
Alma ș.a.

Sporirea producției animaliere de
pinde în cel mai înalt grad de asigu
rarea bazei furajere. Pentru acest an 
sînt prevăzute măsuri de primă im
portanță : fertilizarea unor suprafețe 
mult mai mari, defrișări pe 1100 ha, 
lucrări de combatere a eroziunii so
lului pe 300 ha la cooperativele agri
cole Agnita, Aței, Comățel și altele, 
folosirea în exclusivitate a tuturor 
sumelor de bani provenite din taxele 
de pășunat pentru ameliorarea pășu
nilor ș.a.

Specialiștii de la direcția generală 
agricolă, cit și cadre de la uniunea 
cooperatistă județeană ne-au vorbit șl 
de aplicarea măsurilor de cointeresare 
materială a îngrijitorilor. Mijloacele 
de stimulare materială asigură cali
tatea lucrărilor, participarea oameni
lor la toate lucrările din zootehnie. 
Aplicarea sistemului de retribuire în 
acord global în toate cooperativele 
agricole creează un puternic stimulent 
pentru cooperatori de a îngriji mai 
bine animalele, de a obține producții 
cît mai mari 
precum și 
viței, miei, 
practice de 
iui global au 
lui, obiectul dezbaterilor în adunările 
generale și In adunările pe formații 
de lucru.

Rezolvarea problemelor prioritare 
ale dezvoltării zootehniei județului, 
stabilirea măsurilor și a unor respon
sabilități precise, programul a- 
probat de plenara comitetului jude
țean de partid, vor asigura ca zooteh
nia — ramură atît de importantă a 
economiei județului — să se dezvolte 
continuu, în toate cooperativele agri
cole.

de carne, lapte, lînă, 
un număr sporit de 

purcei. Modalitățile 
aplicare a acordu- 

făcut Ia începutul anu-

Nicola* BRUJAN 
corespondentul „Scînteii*

pe multe șantiere lipsesc utila
jele tehnologice. Vă rugăm să ne 
spuneți cum va evolua, in gene
ral, livrarea utilajelor tehnolo
gice necesare la montaj în lunile 
următoare pe șantierele indus
triei chimice ?

— Am temeiuri să susțin că situa
ția livrărilor se va îmbunătăți în lu
nile imediat următoare. Măsurile lua
te în timpul din urmă pe linia lăr
girii capacităților de producție a u- 
zinelor de utilaj chimic, dotarea lor 
cu aparatură, mașini și utilaje adec
vate noilor tehnologii pe care le im
plică fabricația instalațiilor complexe 
ce le asimilăm — toate acestea sînt 
de natură să accelereze ritmul livră
rilor. La ora actuală, conducerile 
uzinelor constructoare de utilaj chi
mic sînt intens preocupate de lichi
darea restanțelor. însuși faptul că din 
aprilie marea majoritate a livrărilor 
restante evoluează în limitele grafi
celor convenite cu factori de răs
pundere din Ministerul Industriei 
Chimice ne întărește convingerea că 
soluționarea problemelor se află pe 
drumul dorit de noi toți.

*
Este în afara oricărei îndoieli că 

în momentul de față factorii de răs
pundere din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și din cen
tralele industriale direct vizate ma
nifestă interes sporit pentru a limpezi 
cît mai urgent soarta unui mare vo
lum de utilaje chimice aflate în res
tanță. Frecventele întîlniri de lucru 
din ultimele săptămîni la diverse 
niveluri, cu factori de răspundere din 
industria chimică, sint dovezi incon
testabile în acest sens. Ne exprimăm 
convingerea că toți cei ce, într-un 
fel sau altul, răspund de rezolvarea 
acestei importante probleme au în
țeles pe deplin că livrarea neântîr- 
ziată a echipamentului tehnologic 
pentru noile obiective ale industriei 
chimice nu constituie doar o sarcină 
ce privește exclusiv pe una sau alta 
din unitățile industriei constructoa
re de mașini, pe unul sau altul din 
șantierele industriei chimice. Este 
vorba în fond de o problemă de larg 
interes național, în numele căreia 
nici un efort au trebuie precupețit.
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OMUL FATĂ ÎN FATĂ CU EL ÎNSU$I...
O fraudă de două milioane. O is

torie încîlcită. cercetări complexe. 
Dar...

— Totul a pornit de la niște... mă
turi — ne spune Mircea Opriș, con
tabilul șef al uzinei de autocamioa
ne „Steagul roșu" C_ - ------
tr-o dimineață a anului trecut 
oprește la poartă un 
la C.A.P. Odorhei — 
el. Am venit pentru 
tim ?“ „Ce să le mai 
la C.A.P. Chiajna ? 
noi". „Tovarășe. îi zic, noi nu cum
părăm mături de la Chiajna. Si ni
mic altceva"...

Conversația matinală la sfîrșit aici. 
Intrigat însă de 
povestea mături
lor, contabilul 
șef cere facturile 
din ultimul timp 
și dă peste... gar
nituri de cauciuc 
livrate uzinei de 
către C. A. P. 
Chiajna. De unde 
și pînă 
colaborarea 
Chiajna ? 
amintea deloc de 
acest furnizor. Cu 
tojate acestea, din 

jete" reieșea, 
negru pe alb, că 
uzinei i s-au li
vrat peste 100 000 
de garnituri — 
adică nici mai 
mult nici mai 
puțin decit pen
tru vreo douăzeci 
de ani de activi
tate productivă !

Este căutată 
marfa la maga
zie. „A intrat di
rect în producție, sună răspunsul. 
Necesități urgente !“ Contabilului șef 
nu-i prea venea să creadă. Uzina, 
judecind după utilizarea masivă a 
garniturilor buclucașe, ar fi reușit să 
ia un avans de... patru cincinale. Și, 
ca să elucideze misterul, s-a depla
sat la laboriosul furnizor.

— Actele sînt la Dumitru Costea, 
contabilul șef — îl întîmpină ing. 
Frasin Frunză, președintele C.A.P. 
Chiajna. Dar Costea nu-i aici.

— Pînă vine — insistă reprezen
tantul uzinei — am vrea să mergem 
la atelierul de garnituri.

— Păi nu-i aici nici ' -
lache care se ocupă 
astea.

— Spuneți-ne atunci ___ __ ___
atelierul, că ne ducem și singuri.

— Nu prea știu nici eu cu exacti
tate 1 E undeva, prin București... 
Parcă pe strada dr. Istrati...

La adresa indicată de președinte, 
deschide o femeie : „Stau aici de 20 
de ani, maică, dar n-am auzit de nici 
un atelier, cum ziceți",..

Așadar, se pornește de la un fapt 
mărunt, întîmplător. Și se desco
peră — anticipăm faptele de mai jos 
— o afacere ilicită care a adus uzinei 
„Steagul roșu" o pagubă de aproape 
două milioane lei 1 Care au fost îm
prejurările unei infracțiuni de o a- 
tare anvergură, ce anume a favori
zat apariția și proliferarea falsuri
lor, a hoției ? Sint întrebări care se 
pun cu justificat temei. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît nu e pentru pri
ma dată cînd în paginile ziarului 
nostru s-a luat atitudine fermă îm
potriva bișnițarilor, a foștilor clienți 
ai pușcăriilor ce se oploșesc pe lingă 
diverse ateliere și, sub firma coope
rativelor agricole de producție, sub 
girul și cu fondurile acestora, desfă
șoară o activitate frauduloasă.

— Pînă în 1968, garniturile de cau
ciuc necesare uzinei erau executate 
la întreprinderea de industrie locală 
din Frumușani — ne spune Dumitru 
Dingă, fost tehnician la serviciul 
aprovizionării de la „Steagul roșu", 
unul din inculpații principali. Apoi 
s-a sistat colaborarea...

S-ar putea afirma : 
uzina are latitudinea 
furnizorii. Probabil că garniturile de 
la Frumușani erau de proastă cali
tate. Sau prea scumpe. Sau nu erau 
livrate la timp. Nimic din toate a- 
cestea. Motivul adevărat ni-1 dezvă
luie același Dingă : „M-am sfătuit 
cu Dumitru Lungociu, de la maga
zia de abrazive. «De ce să facă nu
mai Frumușanil garniturile ? Ia să 
mal cîștige și alții un ban». Și așa 
am schimbat furnizorul, am adus 
matrițele uzinei de la Frumușani, la 
noua secție anexă a C.A.P. Chiajna".

„Noua secție" reprezintă doar o 
formulă — praf în ochii lumii. In 
fapt, era vorba de atelierul, mai 
exact garajul, unui particular, din 
București, str. Traian nr. 147 — 
Mihal Marcarian, ceva rudă cu Lun
gociu. Această „filială bucureșteană* 
a C.A.P. Chiajna, avea nevoie de o 
firmă și a obținut-o fără dificultăți. 
Cum ? Foarte simplu : „Am întocmit

din Brașov. In- 
mă 

om. „Sînt de 
se recomandă 

mături". „Pof- 
cumpărați de 
Vi le facem

o adresă — ne spune Dingă — cum 
că se modifică (subl. ns.) STAS-ul la 
garnituri și trebuie aduse matrițele 
în uzină. Au semnat-o inginerul Si
mion Prunariu, directorul comercial 
loan Voina, și matrițele au fost ri
dicate de la Frumușani".

Ce-am putea să mai adăugăm ? 
Doar să reproducem din declarația 
ing. loan Voina : „„mu cunosc și nici 
nu era de datoria mea să știu dacă 
s-au modificat STAS-urile. Eu am 
semnat pentru aducerea acestor ma
trițe In uzină, conform certificărilor 
făcute. îmi rezerv dreptul să fac 
eventuale completări dacă voi afla 
ceva în plus...".

la casa de bani, să găsească „cheia* 
potrivită care să le deschidă ușa a- 
cesteia. Diversele revizii și controale 
financiare ce poposesc la cooperativă 
și analizează activitatea economico- 
financiară a secțiilor anexă sînt în- 
eintate de „rentabilitatea" atelierului 
de garnituri și nu văd ilegalitățile, 
falsurile grosolane ce săreau în ochi 
de la o poștă. Chiar in timpul aces
tor controale, hoții abia prididesc cu 
„primitul", „eliberatul" și „expedia
tul" mărfii. Dacă măcar unul dintre 
superreVizori s-ar fi aplecat asupra 
statelor de plată ale secției, state 
semnate — ca și facturile și toate ce
lelalte documente contabile — de pre-

unde 
cu 

Nu-și

DOUĂ MILIOANE
în contul

Ia angajarea fostului delapidator 
Năstase în funcția de gestionar. 
Președintele: „E adevărat că nu 
s-au cerut relații de la miliție. De 
ce ? Mă surprinde ! Să răspundă 
contabilul șef și jurisconsultul". 
Contabilul șef (ca și cum s-ar scuza 
că a deprins viciul fumatului) i 
„Am scăpat din vedere această pro
blemă !". Candoare totală...

Altă întrebare : cum de au putut 
semna facturi pentru o marfă care 
nu s-a produs niciodată ? Președin
tele : „N-aveam de unde să știu, 
mă ocupam de grîu, de porumb, 
de fleacuri". „Fleacurile" acestea 

semnau însă 
milioane 
Contabilul 
„Nu cunosc
de s-a putut pe
trece așa ceva. 
Nici măcar nu 
deduc".

Dincolo de «- 
ceste < 
Îngerești 
flagrante 
cări ale 
angajarea 
pungași, 
fără cazier, 
posturi de gesti
une ; semnarea 
de state fictive 
care, așa cum a 
stabilit expertiza, 
„nu au ca docu
mente anexă 
pontajele de ore 
lucrate, foile de 
lucru în acord 
sau în regie spe- 
cificînd cantită
țile, norma da 
muncă, categoria 
Respectarea aces-

Eu 
nu 
în-

2
lei ! 
sef : 
cum

unei fantome

Paul Posto- 
de treburile

unde se află

in definitiv, 
să-și aleagă

Dar a cui datorie era de „a ști", 
de a nu semna orbește falsa adresă 
care a 
țiunii ?

Cum 
colo, la 
investit, sub semnătura președinte
lui și a contabilului șef al coopera
tivei, drept gestionar-responsabil, 
cine ? Paul Năstase, vechi client al 
justiției, condamnat anterior la 1 
ani închisoare pentru delapidare. (Un 
altul mai nimerii nici că se găsea !). 
Colaboratori apropiați ai lui Năsta
se ? Proprietarul garajului, Mihai 
Marcarian. Bancu Elefterie, de pro
fesie... muzicant, Gh. Rotam și Paul 
Postolache, „responsabili" din partea 
cooperativei.

Intre infractorii de la uzină și cei 
de la secția anexă din București
— via Chiajna, se desfășoară o ade
vărată ștafetă a falsurilor. De la 
Brașov sînt expediate „cu picătura" 
comenzi false. Cooperativa le „pri
mește", secția se face că le execută
— (s-a constatat că din cele peste 
100 000 de garnituri plătite, au fost 
produse abia aproximativ o zecime !)
— și se face că le expediază. Din
colo, hoții sînt la datorie 1 Au ei 
grijă să vireze imaginarele garnituri 
„direct în producție", pe motiv că 
nevoile sînt urgente ! Iar circuitul 
invizibil, se încheie'cu o altă virare
— a banilor către Chiajna, care ono
rează urgent „manopera". Să reți
nem că prețurile pretinse de fanto
maticul furnizor se ridică pînă la 
29 lei garnitura, față de maximum 
8 lei, cu cit se fabricau la Frumu
șani ! Revine, desigur, organelor de 
anchetă să deznoade aceste fire, să 
stabilească ce anume a împiedicat pe 
unii salariați ai uzinei să deschidă 
ochii asupra mecanismului acestei 
„colaborări" care a putut funcționa 
vreme de doi ani.

Iată ce declară Năstase, gestionarul 
responsabil : „In octombrie 1968 (deci 
încă ÎNAINTE să fie aduse matrițele 
de la 
brice 
n.n.), 
către 
doua oară de 44 000 lei, iar a treia oară 
de 38 000 lei. Și a mers !“. Cum ? O 
explică declarația lui Marcarian î 
„Chiar de a doua zi (după ce s-au 
încasat banii pentru primul „trans
port" de garnituri). Dingă s-a pre
zentat la atelier și mi-a spus : „Să 
mai facem un aviz fictiv. Dar fără 
să știe Lungociu. Noi am fost de a- 
cord și am făcut un nou aviz de ex
pediție. La „eliberat" au semnat Ban
cu și Năstase. la „expediat" — eu, 
iar la „primit" — Dingă, care a și 
plecat la uzină să urgenteze formula, 

după

deschis larg

s-au aranjat 
furnizorul din

porțile infrac-

lucrurile din- 
Chiajna ? Este

Frumușani, ÎNAINTE să se fa- 
măcar o singură garnitură ! — 
am facturat de trei ori marfă 
uzină. O dată de 25 000 lei, a

iar Năstase la cooperativă 
bani".

Toate aceste falsuri, Întreaga 
niozitate a infractorilor aveau
unic scop să netezească drumul pînă

inge- 
drept

VAI,
51 familia, și profesorii, și 

prietenii li prevedeau un 
viitor, cum se zice, frumos. 
Era isteț, ager la minte, 
prindea totul din zbor și 
reproducea, la nevoie, în
tocmai. înmagazinase o 
groază de informații științi
fico—literare. vorbe de duh 
etc. — cu care își uimea tot 
mai numeroșii admiratori. 
Multi dintre colegii de cla
să și de școală se sfiau să 
se avînte în discuții savan
te în prezenta lui Sancțio
na pe loc, cu o pleasnă de 
ironie, cea mai măruntă 
gafă. In afară de ci te va 
note bune, nu obținuse nici 
un succes deosebit, și totuși 
avea senzația că se află pe 
o culme greu de atins de 
către muritorii de rind. O 
scurtă emisiune la televi
ziune, în care și-a eclipsat 
colegii, cu cîteva gesturi și 
ironii de efect, i-a adus sute 
de scrisori din toată tara. 
O elevă din Beiuș îi repro
șa că este prea inteligent, 
obositor de inteligent, in
suportabil .. (Un reproș su
blim ! a spus el — si n-a- 
vea să-1 uite).

Două săptămîni mai tîr
ziu, a dat examen de ad
mitere la o facultate — și a 
căzut, stîrnind un val de 
nedumerire: Cum să cazi 
iu ?! Întrebau neamurile — 
trebuie să fie o greșeală !

ședințe și contabilul șef a! cooperati
vei, ar fi avut ce vedea. După cum 
am aflat de la miliția orașului Bra
șov, care a întreprins ample investi
gații în acest caz, au fost descoperite 
134 de semnături fictive.

Nu trebuia să fii cine știe ce mare 
expert în ale reviziei contabile ca 
să-ți dai seama că, într-un biet garaj, 
n-ar fi putut încăpea — nici măcar 
înghesuiți ca sardelele ! — atiția „sa- 
lariați" cîți se îngrămădeau pe statele 
de plată. De altfel, reproducem aici 
unele „explicații" la capitolul state 
de plată date de Marcarian sub sem
nătură : „Angajat la C.A.P. Chiajna, 
ca unul din responsabilii secțiilor 
anexă, era Gh. Rotaru. El trecea pe 
statul de plată, îmoreună cu Năstase. 
oameni care n-au văzut în viața lor 
secția anexă. Astfel, Rotaru își trece 
nevasta cu un rest de plată, într-o 
lună, de 2 045 lei. mama — cu 2 034 
lei, apoi 2 074, 1 995, 1 994 lei... își 
trece la încasat chiar și rudele mai 
îndepărtate...".

Văzînd cum stau lucrurile, emită 
pretenții și Lina Stoica, fostă casieră 
a cooperativei, care-și „înscrie" și ea 
niște rude. Marcarian o trece „ftumai" 
pe nevastă-sa șl pe mama — ultima 
cu domiciliul stabil... în străinătate. 
Devotat fiu ! De altfel scriptele con
țin tot felul de semnături fictive sau 
reale (unele cumpărate contra 250 de 
lei bucata — jalnic tîrg al cinstei !). 
Un oarecare, numai într-o singură 
lună, „muncește" — la atelierul 
DESFIINȚAT DE O LUNĂ DE 
ZILE ! — pentru 6 855 lei... „Cum 
făceați garniturile ?" este întrebată 
la anchetă o femeie a cărei semnă
tură a fost cumpărată la tariful cu- 

o bucată de 
butuc, și o ba

noscut. „Păi, luam 
gumă, o așezam pe 
team cu lemnu’I".

L-am întrebat 
responsabil, unul 
principali, creierul 
vă explicați 
gestionar, 
penale ?“ „Simplu, ne-a răspuns. 
Pentru mine nu au cerut relații de 
la miliție. Eu. să fi fost in locul celor 
de la cooperativă, personal nu mă 
angajam ! Iar faptul că neregulile 
s-au descoperit greu, poate fi expli
cat numai prin aceea că președintele 
și contabilul cooperativei erau în 
afacere cu noi !...“. De altfel, nu 
este singura declarație de acest gen 
pe care am întîlnit-o în dosarele de 
anchetă...

Ajungem astfel la implicațiile mai 
largi ale acestui caz. la factorii 
care au favorizat producerea infrac
țiunii. Fără îndoială, dacă președin
tele (ing. Frasin Frunză) și contabi
lul șef (Dumitru Costea), în virtutea 
obligațiilor lor elementare de servi
ciu, ar fi procedat după lege în or
ganizarea secției anexă — infrac
țiunea nu s-ar fi putut produce. Ca 
și în alte cazuri, ea are la rădăci
nă nesocotirea sau ocolirea, cu sau 
fără bună știință — asupra acestui 
aspect esențial urmează să se pro
nunțe organele în drept — a unor 
prevederi legale.

Am cerut explicații privitoare

pe gestionarul- 
din măsluitorii 
afacerii : „Cum 

i că ați fost angajat 
deși aveați antecedente 
.Simplu, ne-a răspuns, 
nu au cerut relații de

INTELIGENTA!
t

declarații 
se află 

încăl- 
legii : 
unor 

cu și 
pe

de încadrare" etc.
tor norme legale — și. a altora pe care 
nu le mai redăm din economie de spa
țiu — ar fi așezat din capul locului 
o stavilă în calea infracțiunii. Ră- 
mîne de asemenea de văzut cum au 
reușit complicii de la uzină să ma
nevreze cu atîta dezinvoltură co
menzi, facturi și tot felul de docu
mente contabile falsificate.

Așteptăm epilogul pe care urmează 
să-1 scrie, în spiritul și în litera legi
lor, instanța de judecată. Autorii 
acestei fraude de proporții vor tre
bui să-și primească pedeapsa cuve
nită. Socotim însă — pe baza fapte
lor cercetate — că trebuie depistate 
atent și sancționate pe măsura gra
vității lor, vinovățiile tuturor celor 
care au favorizat știrbirea avutului 
obștesc.

După cum subliniam la Începutul 
acestor rînduri, ziarul nostru s-a mai 
ocupat și cu alte prilejuri de neregu
lile care au înlesnit, în unele locuri, 
accesul elementelor afaceriste la „or
ganizarea" activităților industriale 
din cooperativele agricole de pro
ducție. Aceste noi „piese Ia dosar"
— relevate în cursul anchetei de față
— impun
uniunilor 
agricole 
agricăle. , _
justiție, care să taie pofta de cîștig 
ilicit in acest sector de activitate, să 
asigure un climat sever de respectare 
a legalității.

măsuri hotărîte din partea 
județene ale cooperativelor 
de producție și a Băncii 
precum și a organelor de

llie TĂNĂSACHE 
Nicolae MOCANU

POP Simion

nostru 
Poate

orice 
celui

nu
de 

aci, 
am 
de

îndărătul acestui
a- 

esto

IN SPIRITUL 
ADEVĂRULUI
Zicem în mod curent î 

acțiunea cutare stă în li
mitele adevărului, vreau 
adevărul gol-goluț, X este 
un om adevărat, Y a tră
dat adevărul, ideea asta 
e valabilă deoarece expri
mă un adevăr. Ce se as
cunde 
cuvint, dincolo de coaja 
lui de sunete, în nucleul 
său de foc ? întrebarea e 
de o mie de ori îndreptă
țită, merită adusă în pla
nul ipoteticului 
dicționar. Cum ? 
abordînd oameni diferiți 
ca vîrstă, profesie, condi
ție socială, mediu, pre
gătire, psihologie, tempe
rament, cu invitația : 
mește-mi un adevăr 
azi, de acum, de 
al tău. Răspunsurile : 
născocit un nou tip 
mașină, iată un adevăr 
superb (inventatorul), am 
edificat un picior de o- 
raș în numai cîteva luni 
(constructorul), acest te
ritoriu arid a fost umplut 
de roade (agronomul), a- 
devărul meu sînt exame
nele (studentul), am încer
cat imposibilul și 
acesta 
n-am 
n-am 
răului 
vărul 
Cuvîntul 
răspunsurile pot continua. 
Toate converg spre una și 
aceeași ' înțelegere : nu 
există adevăr în sine, în 
stare pură, el are corp, 
e viu. Există adevăr-rea- 
litate, adevăr-cunoașlere, 
adevăr-știință, adevăr-om, 
adevăr-idee.

Cred că nu greșesc spu- 
nind că cele mai multe 
reflecții axiomatice, afo
risme, maxime, proverbe 
etc., în care se concen
trează tezaurul de înțe
lepciune al umanității, nu 
termen comun de referin
ță afirmarea adevărului. 
Deducem de aici 
inestimabil pe care î 
feră omul, colectivitățile, 
omenirea, nu atît ideii de 
adevăr cît adevărului de
monstrat, fruct al con
fruntărilor cu realitatea. 
(Seneca: adevărul este fiul 
timpului). Să ne închi
puim. printr-o stranie i- 
poteză, cît de slab, de 
nesigur și plin de nesfîrși-

omul 
trăiește (doctorul), 
avut pace pînă 

dat de rădăcinile 
(omul legii), ade- 

meu se numește 
(scriitorul) și

tă derută ar fi omul In 
caz că n-ar avea la în- 
demînă acest toiag ferm 
sau, altfel spus, această 
oglindă universală prin 
care își probează ideile, 
acțiunile, condiția, desti
nul. (Saint-Exupery ; 
devărul pentru om
ceea ce face din el Om).

Aspirația spre adevăr 
este o dimensiune specific 
omenească, proprie tutu
ror treptelor de evoluție a 
speciei, ține de filonul 
principal al avuției uma
nității, este pecetea da 
continuitate și permanen
tă a acesteia, emblema de 
noblețe și durată a civili
zațiilor. Istoria progresu
lui universal este suma

smuls din sfera abstrac
țiunii, coborît din lumea 
ideilor pe solul ferm al 
acțiunii concrete, adevă
rul devine, în concepția 
noastră, izvorul cunoaș
terii, forța dinamică esen
țială a acesteia, criteriul 
probator și scopul cunoaș
terii (Lenin : apropierea 
veșnică, infinită a gindirii 
de obiect). Pentru a ajun
ge rapid și sigur la ade
văr, omul comunist își ia 
drept aliat științele, ac
ționează în spiritul dez
voltării dialectice a lumii 
și societății, în sensul le
gilor care le guvernează. 
Descoperirea adevărului 
este, în aceste condiții, nu 
pasivă și instantanee, ci

DICȚIONAR ETIC»

adevărurilor succesive pe 
care le-a dobîndit geniul 
uman în lupta dură cu 
necunoscutul și erorile. 
Numele acestui maraton 
extraordinar, care ne a- 
prinde mintea și ne cap
tează irezistibil spiritul, 
este cunoașterea ; adevă
rurile descoperite nu-s 
decit bornele drumului 
spiralat pe care urcă ome
nirea înfometată de noi 
orizonturi și alte ipostaze 
ale adevărului. Prin re
ducție de termeni, admi
tem că viața însăși este o 
neîntreruptă cunoaștere 
și, deci, stă sub semnul 
căutării adevărului ; nu 
concepem a o despărți o 
clipă măcar de această i- 
nepuizabilă și fără limite 
competiție pentru adevăr. 
(Marx : adevărul nu in
clude numai rezultatul, ci 
și calea care duce la e>).

Dacă omul tuturor tim
purilor, purtat de caruse
lul progresului și de mis- 
tuitoarea lui sete de a ieși 
din tenebre, a recunoscut 
în adevăr un însoțitor 
ideal, dar oarecum întîm
plător, omul comunist 
concepe exercițiul adevă
rului ca forță de schimba
re a lumii, mod obiectiv 
de luptă și existență ;

act conștient, construit cu 
deliberare, proces dialectic 
activ, continuu și nelimi
tat în timp.

Sînt convins că 
teorie, formularea
mai frumos adevăr despre 
adevăr nu pot fi mai con
vingătoare ca însăși via
ța ; actuala evoluție a 
societății românești este, 
în raport cu tema in 
discuție, plină de sugestii 
și cu deosebire conclu
dentă. Spunem, bunăoară, 
că starea de spirit și rin- 
duielile instaurate în' țară 
în anii corespunzători 
Congreselor IX și X ale 
Partidului Comunist Ro
mân sînt conforme cu a- 
devărul ; definim astfel 
însăși esența acestui frag
ment de istorie națională. 
E răstimpul în care s-a 
derulat un vast proces de 
democratizare socialistă 
cu largi implicații în toa
te compartimentele exis
tenței și în toate pături
le populației ; asta în
seamnă că am lărgit te
renul propice exercitării 
libere a adevărului, câ 
s-a consolidat climatul 
justițiar, de echitate și a- 
devăr în viața politică, 
social-economică și spiri
tuală. Au fost denunțate

greșeli, s-au reparat e- 
rori, au fost reabilitate 
destine și redate conștiin
țe, s-a stimulat la maxi
mum geniul creator al 
națiunii. Au avut loc im
portante regenerări în ce
lula socială, în structuri
le economice, în domeniul 
promovării cadrelor — 
toate acestea in spiritul 
adevărului.

Adevăr este imagi
nea județelor țării, așa 
cum se configurează a- 
ceasta la finele cincina
lului recent încheiat ; a- 
devăr este realitatea spi
ritului critic și opinia co
munistă față de viață, de 
evenimente, împotriva 
oricăror neajunsuri și e- 
rori, contra falsului și 
dezinformării; adevăr sint 
legile drepte care s-au a- 
doptat în ultimul timp ; 
adevăr este modul speci
fic, esențialmente eroic, 
în care a ieșit poporul 
din tragedia cu apele ; a- 
devăr sînt vigoarea și po
tențialul extraordinar al 
noilor generații crescute 
în socialism ; adevăr este 
cifra de 11,8 care expri
mă concentrat ritmul 
înaintării României socia
liste pe drumul civiliza
ției și progresului ; ade
văr este legătura indes

tructibilă a partidului, a 
conducătorilor cu poporul; 
adevăr este dialogul de 
lucru pe care îl duce to
varășul Nicolae Ceaușescu 
cu oamenii din toate cate
goriile sociale, tema fiind 
aceeași : a edifica, a trăi, 
a gindi in mod comunist, 
in spiritul adevărului.

Comuniștii se dezic de 
caritabila și pasivista zi- 
cătoare : adevărul iese 
singur la suprafață ca 
untdelemnul. Da, iese, dar 
mai trebuie să-1 ajutăm, 
să-1 scoatem, să-l smul
gem din straturile de ne
cunoscut sau eroare, să 
luptăm pentru a-1 desco
peri, demonstra, proba, 
cultiva, asigurîndu-i rea
lizarea atributului de for
ță revoluționară, trans- 
formîndu-1 în acțiune de 
progres. Adevărul este 
condiție comunistă de a fi.

• poșta paginii • poșta paginii Spoșta paginii

in cerc
restrîns

(Cîteva zile, neamurile au 
tras nădejde că „greșeala" 
va fi reparată). Nici priete
nilor nu le venea să creadă, 
unii se simțeau chiar jenați 
că au reușit ei și a căzut 
el. Iar el era convins că a 
căzut din pricina inteligen
tei lui diabolice. Prea inte
ligent, obositor de inteli
gent, insuportabil... La exa
men. își îngăduise să refor- 
muleze întrebările profeso
rilor examinatori, atrăgin- 
du-le atenția asupra unor 
„gafe"... Și-n loc de răspuns, 
își exprimase dorința să 
susțină o discuție în con
tradictoriu cu profesorii etc.

Intîlnlrea. la un pahar, cu 
prietenii victorioși la exa
men i-a oferit prilejul unor 
cumplite ironii. In ochii Iui. 
ei. toți, nu erau altceva de- 
cît niște nulități. Dovadă că 
au reușit... Se caută nulită
țile. întrucît nu deranjează 
pe nimeni. Ascultă întrebă
rile. dau răspunsuri corecte, 
cum scrie la carte, apoi 
se-ndoaie și se retrag pe 
vîrfuri. Nici o sclipire, nici 
un punct de vedere, nimic... 
Și tot trăncănind așa. a ră
mas fără prieteni. Unii au 
spus : băiat bun. dar prea 
inteligent, obositor... Alții : 
să fie. la el acasă 1 Și foștii 
colegi și-au văzut de alte 
treburi.

Singur la părinți, a fost

ținut o vreme ca-n palmă, 
dragul nostru copil, marti
rul familiei. Doar din cînd 
în cînd, pe ocolite, tatăl se 
interesa dacă se pregătește 
pentru viitoarea sesiune de 
examene. Nu. nu se pregă
tea, pretinzînd că o a doua 
umilință l-ar da gata. Pro
fesorii aceia mahmuri, care 
întreabă și așteaptă răs
puns nu au nevoie de el... 
Nu au nevoie de studenți 
incomozi, care să-i pună 
mereu în încurcătură... Si 
s-a apucat să scrie un stu
diu, care să-l scoată la su
prafață, să-l recomande tu
turor. După o lună, renun- 
țînd la studiu (mare plicti
seală !), a început să scrie 
un roman. Doar atîția scrii
tori s-au impus societății și 
fără să fi absolvit o facul
tate. Cu primele pagini 
scrise, așteptînd ceva elogii 
si un contract — s-a dus la 
o editură, de unde s-a în
tors furios, din mai multe 
pricini : fiindcă nu l-au ci
tit paginile pe loc; fiindcă 
după ce le-au citit, au pre
tins că nu fac dovada unui 
talent... (Să mai încerce, să 
publice, mai întîi în revis
te). Părinților le-a spus că 
cei de la editură n-au pri
ceput nimic din ce-a scris 
el — și cu asemenea oa
meni nu mai are ce discuta. 
Ah. numai inteligenta lui •

de vină I Inteligența, spiri
tul de observație, care îi 
sperie pe oameni.

Apoi, renunțînd la roman, 
s-a apucat de o „invenție". 
Cu ajutorul unui prieten, a 
obținut să facă experiențe 
într-un laborator. A cerut 
fonduri, s-a certat cu toți, 
iar intr-o zi, ca urmare a 
unei „experiențe", labora
torul era să sară în aer. Si 
iar le-a explicat părinților 
că nimeni nu vrea să aibă 
de-a face cu un om atît de 
inteligent, de pregătit, cu 
idei vizionare...

Părinții împart cu el pu
ținii bani pe care îi ciștigă. 
Și-n loc să vadă în el un 
parazit împăunat cu vorbe 
mari, văd un super-inteli- 
gent. care vrea să se sacri
fice pentru binele omeni
rii. dar. culmea ! nimeni 
nu-1 înțelege... Părinții con
fundă răutatea si bățoșenia 
fiului cu inteligența. Ono
rează parazitismul cu vorbe 
bune și cu bani gheață. Dar 
într-o zi. la mare supărare, 
bătrînul a spus : ..Acum, 
dacă l-am învățat așa... așa 
rămîne... e prea tîrziu!" Să 
fie prea tîrziu ? Niciodată 
nu e prea tîrziu să convingi 
pe cineva, iar la nevoie să-1 
obligi să-și cîștige existenta 
cu sudoarea frunții.

Nicolae ȚIC

In legătură cu ancheta „Opinie 
publică în cerc restrîns" („Scînteia" 
nr. 8 673). în care se critica faptul 
că în unele întreprinderi nu se tace 
publicitatea cuvenită în jurul ho- 
tărîrilor judecătorești și nu se iau 
măsurile educative necesare pentru 
a preintîmpina încălcările legii, re
ținem din răspunsul primit din par
tea Uniunii județene 
velor meșteșugărești

„Uniunea noastră a 
cazul în discuție cit 
urmărire a dispozițiilor care se dau 
de către conducerea cooperativei 
„Constructorul". Totodată, s-a cer
cetat dacă muncitorilor li se oferă 
sau nu prilejul de a-și exprima o- 
pinia critică față de cei ce se abat 
de la legile statului nostru. Din 
constatările noastre au rezultat o 
serie de nereguli în această pri
vință. Deși conducerea cooperativei 
a dat dispoziții clare secțiilor și 
sectoarelor cooperativei. în prea 
mică măsură conducerea a urmărit 
cum s-au îndeplinit aceste sar
cini".

Se vorbește în acest răspuns des
pre „neîndeplinirea sarcinilor", des
pre „stilul defectuos de muncă", 
dar în termeni vagi din care reiese 
totuși clar că nimeni n-a fost tras 
la răspundere. Singura măsură 
practică : „conducerea cooperativei 
a fost chemată în fața biroului exe
cutiv al Uniunii". Rezolvări tot... în 
cerc restrîns?!

In încheierea scrisorii se arată că 
„articolul a fost de un real folos", 
exprimîndu-se hotărirea de a 
lichida neajunsurile semnalate 
de a crea un climat de ordine 
disciplină, o opinie activă față 
orice abateri de

a coopera u- 
Maramureș : 
cercetat atît 
și modul de

se aspecte ale relațiilor sociale, 
precum și abaterile de la regulile 
de conviețuire socială și morală. 
Consider că ele au avut un puter
nic rol educativ din care s-au tras 
Învățăminte prețioase.

Am urmărit, de asemenea. cu 
consecvență rubrica ..Omul față în 
față cu el însuși". Vin cu o propu
nere : aș dori ca la această rubrică 
să apară mai des articole de com
batere a manifestărilor reprobabile 
care alterează uneori raporturile 
sociale, cum sînt cele din sfera 
„relațiilor".

Oricît n-am accepta aceste „prin
cipii" ale moralei vechi, oricît de 
anacronice sînt ele în contextul 
vieții noastre sociale de azi adevă
rul este că ele se mai insinuează, 
profitînd și de faptul că sînt mai 
greu de depistat cu prilejul unor 
controale sau verificări. împotriva 
acestor manifestări se cere mult 
mai ferm mobilizată opinia de masă 
din respectivele colective. Nu poa
te fi acceptată pasivitatea și „pru
dența" celor care deși văd 
să închidă ochii.

Cineva îmi povestea de 
cu amărăciune, că mergînd
cite un post la o unitate de pe li
toral a fost resotns. deși avea stu
dii superioare, necesare postului 
solicitat : conducerea unității a an
gajat însă pe acel post un cetățean 
cu studii medii. Oare pe ce „cri
teriu" ? Să fi fost la mijloc un te
lefon. o relație etc. ?

curînd, 
să soli-

Prin dezvăluirea și combaterea 
mai frecventă a unor astfel de prac
tici în paginile ziarului, s-ar crea 
un instrument eficace în mina 
opiniei publice.

lului, executorul judecătoresc 
deplasat la domiciliul părților 
cu această ocazie, a constatat 
pîrîții Moldovan Ion și Maria 
oferit reclamantului Pîrvulescu
colae o altă cameră, în același imo- 

o 
că au 
struc- 

care 
Cotu 

Pîrvu- 
insis-

s-a
și, 
că 
au 

Ni-
Gheorghe ENACHE 
Techirghiol

Aviz pentru
cine sfidează

autoritatea
hotăririi

judecătorești

ho- 
.,O-

Pe marginea abuzului semnalat 
In ancheta „Nimănui nu-i este în
găduit să sfideze autoritatea 
tăririi judecătorești" (pagina
mul..." din nr. 8646), primim ur
mătorul răspuns din partea Direc
ției de organizare și control din 
Ministerul Justiției •

Imediat după publicarea artico-

bil, în schimbul celei pe care 
deținuse anterior, motivînd 
făcut o serie de modificări 
turale acelei camere pe 
în prezent o ocupă familia 
(ginerele și fiica pîrîților). 
lescu Nicolae a refuzat (...)
tind să fie reintegrat în camera pe 
care a deținut-o inițial.

Judecătoria Sibiu, prin sentința 
nr. 251 din 22 ianuarie 1971, a dis
pus evacuarea familiei Cotu din 
camera reclamantului.

După rămînerea definitivă a a- 
cestei hotărîri, reclamantul Pîrvu
lescu va putea cere executarea ei, 
procedînd, în același timp, la re
facerea zidului și a celorlalte 
crări „pe cheltuiala pîrîților"

împotriva sentinței de mai 
pîrîții — respectiv Moldovan 
Moldovan Maria. Cotu Aurel

lu-
(s.n.)
sus, 
Ion, 

»i 
Cotu Ana — au declarat recurs. Dar
— așa cum ne informează preșe
dintele tribunalului județean Sibiu, 
tov. Nicolae Salade — recursul lor 
a fost respins prin decizia civilă 
286 din 24 martie 1371 a acestui 
tribunal județean. Față de această 
situație reclamantul Pîrvulescu ara 
titlul executor șl față de soții Cotu.

rubrică

„Aș dori

la legalitate.

această

Personal sînt vechi cititor al zia
rului „Scînteia" și am rămas plăcut 
impresionat de felul critic și obiec
tiv în care au fost analizate diver-
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„Vom munci neobosit pentru 
îndeplinirea sarcinilor de răspundere 

ce revin sindicatelor"
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Reprezentanții membrilor de sin
dicat din județul Mehedinți, Întruniți 
în plenara lărgită a consiliului ju
dețean al sindicatelor, luind cunoș
tință de sarcinile ce revin organelor 
și organizațiilor sindicatelor, in baza 
hotărîrilor și măsurilor adoptate de 
Congresul Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, iși exprimă 
profundul atașament față de ideile 
conținute in indicațiile date de Ple
nara Comitetului Central al P.C.R. 
din 10—11 februarie a.c., care, anali- 
zînd activitatea sindicatelor, a ho- 
tărît direcțiile îmbunătățirii în viitor 
a întregii activități, în vederea parti
cipării și mai intense a muncitori
lor, a celorlalți oameni ai muncii, 
inclusiv din județul Mehedinți, la 
rezolvarea tuturor problemelor eco
nomice și soclal-culturale pe care le 
ridică în etapa actuală realitatea din 
unitățile economice.

Participanțil la plenară raportează 
conducerii partidului, dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că unitățile economice 
mehedințene au îndeplinit și depășit 
principalii indicatori de plan pe pri
mul trimestru al anului 1971, con- 
cretlzlndu-se tn depășirea producției 
globale cu peste 22 milioane lei, pro
ducției marfă cu peste 57 milioana 
lei, a producției marfă vtndută și în
casată cu peste 100 milioane lei. 
De asemenea, a fost realizată In 
proporție de 112,1 Ia sută sarcina de 
export

Plenara a scos la Iveală tn spirit 
critic și autocritic neajunsurile ce 
s-au manifestat in munca sindicate
lor șl a insistat in mod deosebit asu
pra perfecționării acestora tn viitor.

Remarclnd caracterul realist al 
prevederilor actualului plan cincinal, 
participanțil au subliniat că obiecti
vele stabilite pot fi realizate și depă
șite.

Tintnd cont de rolul șt sarcinile 
mari și de răspundere cu care au 
fost investite sindicatele de către 
partid, participanțil la plenară au dat 
glas hotăriril acestora de a acționa 
energic pentru Îmbunătățirea Întregii 
lor activități.

Participanțil la plenară iși expri
mă profunda recunoștință față de 
Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, față de dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, care ați acordat un aju
tor deosebit de prețios in orientarea,

Pod-stăvilar
A început construcția unul mare 

pod-stăvilar tn zona lacului Mo
goșoaia din Capitală. Lucrarea, care 
urmează a fl terminată In cursul 
anului viitor, este menită a contribui 
la regularizarea salbei de lacuri ce 
înconjoară orașul. Podul va facilita 
orearea unei legături directe, prin 
pădurea Mogoșoaia, Intre șoselele 
Bucureștf-Buftea-Plolești și Bucu- 
rești-Chltila-Pitești. Viitoarea arteră 
rutieră urmărește descongestionarea 
orașului de traficul autocamioanelor 
care traversează acum Capitala tn 
drumul lor din Moldova spre Oltenia 
și Banat

• SPORT«SPORT «SPORT «SPORT•SPORT• SPORT
ÎN CÎTEVA RÎNDURIPROGRAMUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE

DIN ACEASTĂ SĂPTÂMÎNĂ
Din partea sectorului de propagandă 

din C.N.E.F.S. primim următoarele 
informații cu privire la programul 
competitions! al acestei săptămînl :

BASCHET. In București, duminică 
11 aprilie, sala Foreasca, meciurile fe
minine I.E.F.S.—A.S.A. Cluj (ora 17) șl 
Politehnica—Rapid (ora 18,15) ; tn sala 
Constructorul, meciurile Voința—Mu
reșul (ora 10) șl Constructorul—Sănă
tatea Satu-Mare (ora 11,15).

BOX. In orașele Galați, Constanța, 
Tg. Mureș, Turnu-Severin, Ploiești, 
Bacău, Sibiu, Timișoara — zilnic, pînă 
la 11 aprilie Inclusiv, gale tn cadrul 
etapei zonale a campionatului na
țional.

CĂLĂRIE. In București, duminică 
11 aprilie, la baza hipică din Calea 
Plevnel, concurs cu obstacole (ora 9).

FOTBAL: In București, stmbătă
10 aprilie, meciul Progresul—Farul, pe 
stadionul Republicii (ora 16,30), dumi
nică 11 aprilie, Dinamo—C.F.R. Timi
șoara, stadionul Dinamo (ora 16,30).

HANDBAL. In București, sala Flo- 
reasca. Cupa semicentenarului pen
tru juniori, vineri (8—21), stmbătă 
(8—21). duminică 11 aprilie (ora 8—14).

HOCHEI. In București, pe patinoa
rul „23 August", zilnic (de la orele 10 
și, respectiv, 16) pînă la 11 aprilie In
clusiv, meciuri din cadrul campiona
tului național ; la Poiana Brașov, zil
nic, Intre 7 șl 11 aprilie, meciuri în 
cadrul „Cupei speranțelor".

LUPTE. La Cluj, tn 7 șl 8 aprilie, fi
nala campionatului pentru tineret la 
lupte libere ; în zilele de 9, 10, 11 a- 
prille, finalele la lupte greco-romane :

AZI, PE STADIONUL REPUBLICII

Echipa olimpică a României intilnește 
pe Eintracht Braunschweig

în vederea meciului oficial pe ca
re-1 va susține la București la 18 
aprilie în compania echipei olimpice 
a Albaniei, selecționata olimpică de 
fotbal a țării noastre va întîlni astăzi, 
ia joc de verificare, formația vest- 

îmbunătățirea șl perfecționarea mun
cii sindicatelor.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. plenara a dat glas voinței ne
strămutate a colectivelor de muncă 
din cuprinsul județului de a înde
plini exemplar sarcinile de plan ce le 
revin în acest an. s-a angajat să în- 
tîmpine gloriosul semicentenar al 
partidului cu realizări cit mai mari 
în toate domeniile vieții economice 
și sociale, depășindu-și angajamen
tele inițiale.

In numele a peste 65 000 sala- 
riați, participanțil la plenară și-au 
reafirmat deplina adeziune la politi
ca internă și externă a partidului, 
expresia cea mai înaltă a intereselor 
fundamentale ale celor ce muncesc, 
ale întregului nostru popor, expri- 
mindu-și hotărîrea de a munci ne
obosit pentru transpunerea ei în 
viață, pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
scumpa noastră patrie. Republica 
Socialistă România.

★
La Bîrlad a fost inaugurată Casa 

de cultură a sindicatelor. Exprimînd 
profunda recunoștință față de preo
cuparea atentă pe care partidul o 
manifestă pentru luminaiea oameni
lor muncii din municipiul Bîrlad, al 
întregului nostru popor, participanții 
la festivitatea de inaugurare a nou
lui edificiu au adresat o telegramă 
C.C. al P.C R.. tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune : Eve
nimentul pe care-1 trăim astăzi, în 
preajma semicentenarului partidu
lui, se înscrie ca o nouă și grăitoare 
mărturie a grijii partidului și sta
tului pentru dezvoltarea economică 
și social-culturală a orașului nostru, 
pentru răspîndirea în mase a valori
lor culturale și dezvoltarea multila
terală a personalității celor ce mun
cesc

Profund convinși că politica par
tidului și statului nostru este închi
nată nobilului scop de a asigura 
patriei și poporului un viitor tot mai 
luminos, oamenii muncii bîrlădeni. 
in frunte cu comuniștii, asigură con
ducerea partidului, pe dumneavoas
tră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că Iși vor consacra toate 
eforturile înfăptuirii neabătute a 
mărețului program de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul scumpei noastre 
Românii.

(Agerpres)

la Mogoșoaia
Un alt pod, ale cărui fundații au 

început a fi turnate, se află in plin 
oraș. Este vorba de lucrarea de lăr
gire a vechiului pod „Mărășești", 
peste rîul Dîmbovița, care urmează 
a primi dimensiuni noi : 32 m lun
gime și 21 m lățime. Viitorul pod 
modernizat va constitui un racord 
dimensionat la fluxul bulevardului 
Mărășești. pe care-1 va continua or
ganic, cu cîte trei fire de circulație 
pe sens și trotuare laterale. Rea
lizarea construcției are o deosebită 
importanță pentru descongestionarea 
acestui nod de circulație rutieră.

(Agerpres)

la Brașov, finalele pe țară la lupte li
bere și greco-romane pentru elevii din 
școlile profesionale (7 aprilie).

MOTOCICLISM. In București, baza 
Pantelimon, duminică 11 aprilie, pri
ma etapă a campionatului național de 
motocros (ora 10).

POPICE. In București, sala Voința, 
stmbătă 10 aprilie, de la ora 14, me
ciurile Internaționale România—R.D. 
Germană la feminin șl masculin. Du
minică, de la ora 8, turneul individual.

SCHI. La Sinaia, tn zilele de 10 șl 
H aprilie, schi alpin — Cupa Federa
ției (participă schiori din Austria, Ce
hoslovacia, Iugoslavia. Bulgaria șl 
România) ; La Piatra Arsă, duminică 
11 aprilie. Cupa Federației pentru pro
bele de fond.

TURISM—ALPINISM. La Bușteni, In 
zilele de 9, 10, 11 aprilie, „Alpiniada 
Universitară".

VOLEI. La Brașov, tn sala Armatei, 
astăzi, ultimele meciuri ale turneului 
final al Campionatului masculin.

Centrul de învățare a tnotulul de 
către copil, care funcționează la bazi
nul Floreasca, anunță că sub îndru
marea unor cadre cațificate au loc 
cursuri cu durata de o lună (lecții de 
trei ori pe săptămînă). înscrierile se 
fac Intre 1 șl 5 ale fiecărei luni. Orele 
Ia care se predau lecțiile stnt: 9—13 
și 16—19, tn flecare zl.

Patinoarul „23 August" din București 
este pus la dispoziția publicului tn zi
lele de miercuri 7 aprilie (orele 10—12 
șl 17—19) șl stmbătă 10 aprilie (10—12 și 
17—19).

germanâ Eintracht Braunschweig. în- 
tilnirea se va desfășura, de la ora 
16,30, pe Stadionul Republicii. In des
chidere. un joc internațional de ju
niori : Rapid-Bochum (R.F. a Germa
niei).

ÎNTOARCEREA din italia 
A DELEGAȚIEI CONSILIULUI POPULAR 

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Marți s-a înapoiat în Capitală de

legația Consiliului popular al muni
cipiului București, condusă de Du
mitru Popa, președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului Popular al 
municipiului București, primarul ge
neral al Capitalei, care — la invita
ția primarului general al Romei — a 
făcut o vizită în Italia, inaugurlnd 
cu acest prilej expoziția „București 
1971“.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
erau prezenți Dumitru Joița, prim- 
vicepreședinte al consiliului popular

Plenara Consiliului județean 

Arad al oamenilor muncii 
de naționalitate germană

Marți a avut Ioc la Arad plenara 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană din județul Arad.

în informarea prezentată cu acest 
prilej, profesorul Ferdinand Hayer, 
vicepreședinte al consiliului, a evi
dențiat contribuția adusă de populația 
germană, în skrinsă unitate frățească 
cu oamenii muncii români și de alte 
naționalități, la dezvoltarea economică 
și social-culturală a orașelor și co
munelor județului. Lucrînd cot la cot 
în uzine și fabrici, pe ogoare și în 
instituții social-culturale, oamenii 
muncii români, germani, maghiari și 
de alte naționalități din județul Arad 
au făurit bunuri materiale și spiri
tuale de care beneficiază întregul 
nostru popor. Rodnicia muncii româ
nilor, maghiarilor și germanilor din 
județul Arad a sporit prestigiul ță
rii noastre în relațiile economice in
ternaționale, prin numeroasele pro
duse livrate la export, la loc de frun
te situîndu-se strungurile, vagoanele 
și țesăturile. Principiile democrației 
noastre socialiste, consfințite de Con
stituția țării, a arătat vorbitorul, au 
creat posibilități reale de afirmare 
a aptitudinilor și aspirațiilor fiecărui 
cetățean, fără deosebire de naționa
litate. In județul Arad, numeroși ce
tățeni de naționalitate germană sînt 
astăzi conducători de întreprinderi 
industriale, unități agricole, primari 
de comune și directori de școli, depu- 
tați în Marea Adunare Națională, în 
consiliile populare județean, orășe
nești și comunale. In toate localitățile 
cu populație germană funcționează 
școli sau secții cu limba de predare 
maternă. Oamenii muncii de naționa
litate germană participă la viața cul
turală și artistică a caselor de cul
tură, a cluburilor și a căminelor cul
turale. La Sîntana, Vladimirescu, 
Sînpetru German, Șagu și în alte lo
calități, populația germană și-a ex
primat satisfacția de a audia in limba 
maternă conferințe și simpozioane. 
Intîlnirile cu scriitorii de limbă ger
mană din țara noastră, turneele Tea
trului de stat german din Timișoara 
și ale celui din Sibiu, cele 50 de an
sambluri și formații folclorice, de 
teatru, de cîntece și jocuri populare, 
care asigură afirmarea talentelor din 
rtndurile populației germane, festiva
lurile portului popular șvăbesc, emi
siunile de radio și televiziune în lim
ba germană, ședințele cenaclului li
terar „Nicolaus Schmidt" din Arad 
ilustrează gama variatelor mijloace 
cultural-artistice care stau astăzi !a 
dispoziția populației germane din 
județ.

Au luat apoi cuvîntul numeroși 
participanți la plenară : strungarul 
Iuliu Klug, de la Fabrica de ceasuri 
„Victoria", publicistul Martin Schmidt, 
profesoara Gizela Geltz, de la li
ceul din Llpova, deputatul Anton 
Mayer, primarul comunei Sîntana, în
vățătorul Wendelin Suck, directorul 
Școlii de cultură generală din Sîn
petru German. Vorbitorii au expri
mat marea satisfacție cu care au pri
mit cuvîntarea rostită de secretarul

Campionatele mondiale 
de tenis de masă

O Al treilea titlu cucerit de sportivii chinezi!

Cel de-al 31-lea campionat mon
dial de tenis de masă de la Nagoya 
se apropie de sfîrșit. Ieri au fost de
semnați campionii în probele de 
dublu femei și dublu bărbsți. Ju- 
cînd excelent in partida finală, spor
tivele Lin Hui-cin și Cen Min-cin, 
din R.P Chineză, au învins cu 3—0 
(21—11, 21-16. 21—10) cuplul Mieko 
Hirano, Keiko Sakamoto (Japonia). 
Acesta a fost cel de-al treilea titlu 
mondial cucerit ile reprezentanții 
R.P. Chineze la actuala ediție a cam
pionatelor ! Comentatorii agențiilor 
de presă evidențiază faptul că Lin 
Hui-cin și Cen Min-cin au mai cîș- 
tigat medalia de aur la dublu femi
nin, In anul 1965. cu prilejul cam
pionatelor de la Liubliana Și de 
data aceasta jocul lor a fost desă- 
vîrșit din punct de vedere tehnic și 
tactic.

O valoroasă șl poate neașteptată 
performanță au realizat în penultima 
zi a competiției tinerii sportivi ma
ghiari Jonyer Istvan și Klampar Ti
bor. care au obtinut titlul suprem 
in proba de dublu bărbați In fi
nală, reprezentanții R.P. Ungare au

O zi a sportului 
pentru pionieri și școlari

Stadionul Republicii din Capitală a 
găzduit ieri o zi a sportului pentru 
pionieri și școlari, în programul că
reia au fost înscrise jocuri de fotbal, 
întreceri atletice, demonstrații de 
gimnastică și karting. La fotbal, e- 
chipa clubului „Cutezătorii" a în
trecut cu scorul de 4—1 prima for
mație a clubului „Pioneren" din Co
penhaga, iar echipa Școlii generala 

municipal, șt alți membri al comi
tetului executiv.

A fost de față Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București.

★
La Roma, pe aeroportul Fiumicino 

delegația a fost condusă de Clelio 
Darida, primarul general al Romei, 
precum și de Iacob Ionașcu. amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Roma, și prof. Alexandru 
Bălăci, directorul Bibliotecii române 
din Roma.

general al partidului la recenta ple
nară a Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate germană din Româ
nia, atașamentul lor fără rezerve la 
măsurile adoptate de conducerea 
partidului și statului pentru continua 
lărgire a democrației noastre socialis
te, concretizarea in remarcabile reali
zări a politicii juste a partidului nos
tru față de viață și cerințele specifice 
ale naționalităților conlocuitoare. Ei 
au făcut propuneri realizabile pentru 
extinderea activității culturale și edi- 
litar-gospodăresti. Plenara a adoptat 
planul de măsuri pentru activitatea 
de viitor și a cooptat noi membri in 
consiliu, desemnați din rîndurile 
muncitorilor, țăranilor cooperatori și 
intelectualilor de naționalitate ger
mană din județ.

In cuvîntul său, tovarășul Andrei 
Cervencovlci, prim-secretar al Comi
tetului județean Arad al P.C.R., pre
ședintele Comitetului executiv al 
consiliului popular județean, a 
felicitat pe reprezentanții popu
lației germane pentru contribu-, 
ția adusă la înfăptuirea sarcinilor' 
trasate de consiliul județean al 
Frontului Unității Socialiste, făcind 
apoi o serie de recomandări privind 
îmbunătățirea activității consiliului, 
activitate îndreptată spre întărirea 
continuă a prieteniei și frăției dintre 
toți oamenii muncii din județ, indi
ferent de naționalitate, pentru tradu
cerea în viață a obiectivelor trasate 
de Congresul al X-lea al partidului, 
în vederea desăvîrșirii construcției so
cialiste în patria noastră.

Intr-o atmosferă de însuflețire, 
participanții la plenară au adresat 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în care se 
spune :

Reprezentanții muncitorilor, țărani
lor și intelectualilor de naționalitate 
germană din județul Arad vă trans
mit profunde mulțumiri și recunoș
tința lor pentru grija cu care parti
dul, dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă preo
cupați de perfecționarea continuă a 
vieții noastre sociale, astfel ca toți 
oamenii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, să-și poată manifesta 
plenar aptitudinile și aspirațiile de 
ridicare a patriei comune — România 
socialistă — pe noi trepte de civili
zație și progres.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, tovarășe se
cretar general, că, împreună cu oa
menii muncii români, maghiari și de 
alte naționalități, oamenii muncii de 
naționalitate germană din județul 
Arad vor contribui cu toată energia, 
cu toate forțele lor la realizarea 
grandioaselor obiective stabilite de 
Congresul al X-lea al P C.R., adu- 
cîndu-și astfel deplina lor contribuție 
la edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate In scumpa 
noastră patrie. Republica Socialistă 
România.

(Agerpres)

întrecut cu 3—1 (11—21. 21—16, 
21—10, 21—16) cuplul Ciuan Tze-tun, 
Lian Kuo-lian (R.P. Chineză).

In probele de simplu, ale căror fi
nale vor avea loc astăzi, surprizele 
se țin lanț. La masculin, alți patru 
jucători Japonezi au fost scoși din 
cursa pentru titlu ' Singurul jucă
tor japonez rămas cu șanse în com
petiție este Sbigco Itoh, care s-a ca
lificat în dauna compatriotului său 
Ohya, învins cu 3—2 (16—21, 17—21, 
21—18, 21-14, 22—20) O partidă ex
trem de disputată a fost cea dintre 
Klanipar (Ungaria) și Siipancici (Iu
goslavia), cîștigată de primul cu 3—2 
(15—21, 21-15, 21-14, 19-21. 21-14).

La simplu feminin, Maria Alexan
dru (România) a eliminat în turul 
trei cu 3—0 (21-19 21—10, 21-17) 
pe japoneza Shibata, dar a pierdut 
in optimile de finală, fiind întrecută 
cu 3—1 de către Li Li (R.P. Chineză) 
Cen Huai-in (R.P Chineză) — Ko- 
wada (jucătoarea japoneză, dețină
toare a titlului mondial) 3—2. De re
marcat calificarea a patru jucătoare 
din R. P. Chineză în etapa sferturi
lor de finală.

nr 69 din București a învins cu 7—1 
formația secundă a clubului „Pione
ren".

In cursa de alergare pe distanța 
de 600 m, Alexandru Oană (Clubul 
sportiv școlar) a stabilit, cu timpul 
de 1’ 32” 9/10, un nou record republi
can de juniori, categoria a III-a

(Agerpres)

CU PRILEJUL ANIVERSARII ELIBERĂRII UNGARIEI

Adunare festivă la clubul central 
al Uzinelor de fire și fibre sintetice 

de la Săvinești
La clubul central al Uzinelor de 

fire și fibre sintetice de la Săvi
nești a avut loc marți o adunare 
festivă, organizată de Consiliul ju
dețean Neamț al Frontului Unită
ții Socialiste, cu prilejul celei de a 
26-a aniversări a eliberării Unga
riei de sub jugul fascist. La adunare 
au participat numeroși muncitori, in
gineri și tehnicieni din cadrul uzi
nei, reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

tn cuvîntul rostit la această adu
nare, tovarășul Vasile Gherasim, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Piatra Neamț âl P.C.R., prima
rul orașului, a relevat succesele obți
nute de poporul maghiar pe drumul 
construcției socialiste. Vorbitorul a 
subliniat însemnătatea prieteniei 
trainice care leagă popoarele român 
și maghiar, prietenie care se dez
voltă în toate domeniile, în interesul 
celor două țări.

A luat apoi cuvîntul Ferenc Mar

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe, Cor- 

neliu Mănescu, a primit marți dimi
neața pe ministrul agriculturii și re
formei agrare ai Marocului. Ahmed 
Lasky.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire în legătură cu evoluția re
lațiilor romă no-marocane.

La întrevedere au luat parte ex- 
perții care îl însoțesc pe ministrul ma
rocan în vizita în țara noastră și Ion 
Teșu. șeful Departamentului agricul
turii de stat

♦
Ministrul industriei chimice, Mi

hai Florescu. a plecat marți după- 
amiază la Sofia, pentru a face o vi
zită în R.P. Bulgaria, la invitația 
ministrului pentru chimie și meta
lurgie, Gheorghi Pavlov.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
erau prezenți membri ai conducerii 
Ministerului Industriei Chimice și 
alte persoane • oficiale, precum și 
Spas Gospodov, ambasadorul R.P. 
Bulgaria la București.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu. a primit o telegramă de 
mulțumire pentru felicitările trans
mise ministrului afacerilor externe 
al Indiei, Swaran Singh, cu prilejul 
reînnoirii mandatului In această 
funcție.

★
Ministrul lucrărilor publice și locu

ințelor din Nigeria, F. Okunno, Îm
preună cu Constantin Ionescu, ad
junct al ministrului construcțiilor in
dustriale, a continuat marți călăto
ria în țară. In drum spre Brașov, 
oaspetele nigerian a vizitat Rafinăria 
Brazi, unde a avut o convorbire cu 
specialiștii întreprinderii. In conti
nuare, ministrul nigerian a făcut o 
vizită la Uzinele de tractoare din 
Brașov. Aici, oaspetele a luat cunoș
tință de unele aspecte ale procesului 
de producție și s-a interesat de prin
cipalele caracteristici ale tractoare
lor românești.

Ministrul lucrărilor publice și lo
cuințelor din Nigeria a vizitat, de a- 
semenea. Muzeul Peleș și stațiuni 
climaterice de pe Valea Prahovei.

★
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România s-a deschis, marți 
la amiază, o expoziție de grafică 
germană, organizată in cadrul schim
burilor culturale dintre țara noastră 
și Republica Democrată Germană.

Ea reunește 160 de exponate, care, 
prin varietatea și valoarea lor, oferă 
o imagine cuprinzătoare a mișcării 
artistice germane din perioada 1910— 
1930. Sînt prezenți, cu lucrări, reali
zate în tehnici diferite, aproape toți 
marii creatori plastici care au lucrat 
în Germania în acei ani.

Deschiderea expoziției a avut loc 
în prezenta lui Ion Dodu Bălan, vice
președinte al C.S.C.A., a altor per
sonalități ale vieții noastre cultural- 
artistice.

HANDBAL t Campionatul 
mondial studențesc

Pentru sferturile de finală ale 
campionatului mondial studențesc 
de handbal (masculin) s-au calificat 
echipele U.R.S.S., Poloniei, Suediei, 
Franței, Cehoslovaciei, Spaniei, Ro
mâniei și Iugoslaviei. Meciurile 
„sferturilor* vor avea loc joi la 
Praga. Echipa României va juca In 
compania Poloniei. Handbaliștli ro
mâni au dominat net grupa din care 
au făcut parte, clștigind la scoruri 
concludente meciurile cu Danemar
ca. Iugoslavia șl Austria. Ei au tota
lizat 6 puncte, cu un golaveraj de 
58—30.

„Cupa țărilor latine*
La Casablanca a început cea de-a 

4-a ediție a competiției internațio
nale de handbal (masculin) pentru 
„Cupa țărilor latine". In primul 
meci, echipele Franței și Portugaliei 
au terminat la egalitate : 12—12.

TENIS s Turneul de la Monte 
Carlo

Peste 300 de jucători și Jucătoare 
participă la tradiționalul turneu in
ternațional de tenis care a Început 
la Monte Carlo. Cehoslovacul Pala 
l-a Învins cu 8—10. 6—3. 9—7 pe Go
din Dumitrescu (România). Jucăto
rul francez Proisy a cîștigat cu 6—3, 
6—3 în fata lui Viorel Marcu (Româ
nia). Năstase l-a învins cu 6-1. 6—0 
pe francezul J. L. Royer, Iar Tiriac 
l-a eliminat cu 6—4, 6—0 pe Baranyl 
(Ungaria). în urma acestor rezultate, 
cei doi jucători români se califică 
pentru optimile de finală. Alte re
zultate înregistrate Ieri • Okker (O- 
landa) — Beust (Frants) 6—3. 6—2 ; 
Taylor (Anglia) — Arilli (Spania) 8—4, 
8—2; Drossart (Belgia)—El Shafel 

tin, ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București, care a evocat 
lupta poporului maghiar pentru zdro
birea jugului fascist. Vorbitorul a dat 
o înaltă apreciere contribuției aduse 
de armata română la eliberarea Un
gariei, la înfrîngerea hitlerismului. In 
continuare, ambasadorul R. P. Un
gare la București a vorbit despre 
adîncirea continuă a colaborării și 
cooperării pe tărim economic, știin
țific și tehnic dintre România și Un
garia, despre lărgirea schimburilor 
culturale dintre cele două țări, des
pre continua dezvoltare a prieteniei 
româno-ungare.

Oaspeții au vizitat apoi uzina de 
fire și fibre sintetice. In convorbirile 
pe care le-au avut cu conducătorii 
întreprinderii ei s-au interesat de 
tehnologia producției de fire și fibre 
sintetice, de organizarea muncii și 
de rezultatele cercetării științifice.

(Agerpres)

Au participat, de asemenea, re
prezentanți ai Ambasadei R.D. Ger
mane la București, precum și mem
bri ai corpului diplomatic, corespon
denți ai presei străine.

La vernisaj au vorbit Georgeta 
Peleanu, din partea Muzeului de 
Artă al Republicii Socialiste Româ
nia, și dr. Hans Ebert, director ge
neral adjunct al Muzeelor de stat 
din Berlin, care au subliniat că pre
zenta manifestare constituie o nouă 
ilustrare a colaborării culturale din
tre cele două țări.

★
Marți după-amiază, la sediul Am

basadei R.P. Bulgaria din București, 
a fost organizată parada modei de 
primăvară, în cadrul căreia au fost 
prezentate modele create de indus
tria ușoară bulgară.

Au participat specialiști români 
din industria ușoară, precum și șefi 
de misiuni diplomatice, și alți mem- 
ori ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej, ambasadorul R.P 
Bulgaria la București, Spas Gospo
dov, a oferit un cocteil.

★
La Festivalul internațional al ci

neaștilor amatori „Intercamera". 
care a avut loc la Praga între 1 și 
3 aprilie, filmele prezentate de țara 
noastră — „Explozia", „Obiceiuri 
bănățene" și „Berzele" — au obți
nut medaliile ce se acordă tn fiecare 
an celor mai reușite producții cine
matografice ale amatorilor. Pelicu
lele distinse au fost realizate, In 
ordine, de cinecluburile Casei de cul
tură din Huși, Casei județene de 
creație populară — Timiș in colabo
rare cu cel al Casei de cultură din 
Sînnicolaul Mare și, respectiv, de ci- 
neclubul Casei de cultură din Sfîntu 
Gheorghe.

★
Capitala țării noastre a găzduit, in 

cursul zilei de marți, mai multe ma
nifestări economico-comerciale de 
peste hotare. Astfel, Societatea ma
ghiară pentru comerțul cu automo
bile „Mogiirt" a inaugurat, la sala 
Palatului, o expoziție prezentînd dis
pozitive și instalații service pentru 
industria de automobile Au partici
pat numeroși specialiști ai unor mi
nistere economice și întreprinderi de 
comerț exterior. Au fost prezenți 
membri ai Ambasadei R. P. Ungare 
la București.

Expoziția este deschisă pină la 14 
aprilie.

Firma italiană „Acna“, din Milano, 
organizează în zilele de 6—7 apri
lie un simpozion tehnic In cadrul 
căruia sînt prezentate conferințe și 
proiecții de filme privind producția 
și utilizarea colorantilor realizați de 
către industria italiană.

Un simpozion tehnic cu tema „Fil
me plastice și aplicațiile lor în in
dustria electrotehnică" a fost orga
nizat, de asemenea, de Firma „La 
Cellophane" din Paris.

(Agerpres)

(R.A.U.) 9—7, 6—3; lovanovici (Iugo
slavia)—Jauffret (Franța) 6—2, 3—6, 
6-4.

RUGBI: Meciul cu Franța, 
in luna decembrie

Un foc internațional la Dublin
O dată cu Începerea noii ediții a 

cupei F.I.R.A. — 1971—1972, la 5 de
cembrie, echipa României va intilni 
reprezentativa Franței. înaintea a- 
cestui important joc, selecționata o- 
rașului București, care cuprinde ma
joritatea componenților echipei na
ționale, va intilni in meci amical la 
Dublin, in cursul lunii octombrie, se
lecționata acestui oraș.

BASCHET t Un turneu 
al selecționatei romăne 

în Franța
Selecționata masculină divizionară 

de baschet a țării noastre va parti
cipa intre 10 și 12 aprilie la un tur
neu international programat in Fran
ța. la Antibes La acest turneu vor 
mai evolua formațiile Avânți Bru
ges. Olimpiques Antibes și selecțio
nata Coastei de Azur.

ORGANIZAȚIA BOXULUI MON
DIAL PROFESIONIST „W.B.A." a 
desemnat pe San Sacristan (muscă) 
și Jose Roberto Chirino (mijlocie) 
cei mai buni pugiliști din lume a: 
lunii martie. De asemenea, s-a con
firmat oficial că șalangerul la titlul 
mondial al categoriei grea deținut de 
Joe Frazier este americanul de cu
loare George Foreman, fost campion 
olimpic la Ciudad de Mexico. Este 
interesant de arătat că la cat. mij
locie. șalangerul campionului mon
dial Monzon a fost declarat Emile 
Griffith. în urma lui au fost clasat’ 
În ordine Bogs (Danemarca). Cirino 
(Argentina) și Nino Benvenuti (Ita
lia), fost deținător al centurii.

Pregătirea 
specialiștilor

(Urmare din pag. I)

cializări, în urma schimbărilor teh
nologice".

Există, desigur, citeva căi prin 
care pot fi evitate inadvertențele în 
pregătirea teoretică și practică a 
specialiștilor de mîine. După cum 
socotește prof. univ. Iosif Egri, rec
torul Institutului politehnic din 
Galați, „învățămîntul superior este 
chemat să devanseze fluxul tehno
logic, să prevadă, cu procentele de 
noutate de ultimă oră — condiție sine 
qua non a cursurilor universitare — 
evoluția posibilă a proceselor tehno
logice. Desigur, legile lui Newton, 
de acum 400 de ani, nu pot fi date 
uitării ; mecanica clasică n-a fost în
locuită de mecanica relativității ; ma
șinile cu aburi au fost concurate de 
motoarele electrice Diesel, vaporul cu 
aburi de cel cu turbine. înseamnă 
că toate aceste „concurențe" de prin
cipii, legi și realizări tehnice să intre 
în capul studentului cu pondere ega
lă, transformîndu-1 pe tînăr intr-un 
fel de „dicționar tehnic enciclope
dic ?“.

Din păcate, In fizionomia planurilor 
de învățămint nu de puține ori s-f 
creat un fel de echilibru armonâ 
intre discipline de bază și auxiliare, 
în dauna promovării unor obiecte de 
studiu moderne, cu importante apli
cări practice, ca cibernetica, sociolo
gia concretă, genetica, unele domenii 
interdisciplinare, precum chimia fizi
că a macromoleculelor, biofizica, bio- 
chimia, lingvistica matematică, a- 
preciază prof. univ. dr. Victor 
Sahini, prorector al Universită
ții din București. „Există acum o 
dispută între nou și vechi în dome
niul chimiei, marcată de tendința de 
a-și păstra structura tradițională și 
noua tendință de matematizare, ra
port obiectiv în care ponderea trebuie 
stabilită în funcție de finalitatea în- 
vățămîntului. Să nu se uite că stu
denții de azi vor atinge apogeul 
maturității activității lor spre anul 
2000, care, fără îndoială, Ie va oferi 
surprize senzaționale, pentru Înțele
gerea cărora actualul cuantum de 
pregătire in ramurile moderne ale 
matematicii, fizicii, chimiei mi se 
pare insuficient". De asemenea, să nu 
se uite, adăuga același interlocutor, 
faptul că „tineretul studios de astăzi 
este sensibil diferențiat, că noi, pro
fesorii, avem datoria să ne adaptăm 
cursurile, metodele de predare și exa
minarea in funcție de acest adevăr, 
să atragem în jurul nostru grupuri 
restrinse de studenți, cu chemare 
pentru cercetarea miracolelor științei, 
atît în timpul studiilor cit și după 
absolvire, prin formele reciclării".

Spiritul prospectiv al tnvățămîntu- 
lui, care să confere specialistului re
zistență în fața domeniilor viitoare d« 
activitate productivă preocupă în a- 
cest moment consiliile profesorale, 
senatele universitare, cadrele didac
tice din întreaga rețea a școlii supe
rioare. La Universitatea „Al. I. Cuza" 
din Iași, rectorul acestei instituții, 
prof. univ. dr. Ion Creangă, ne-a o- 
ferit un amplu studiu de perspectivă 
apropiată, în care se precizează, pa 
profil de facultăți, secții (subsecțli), 
ce discipline de strictă specializară 
sint necesare în procesul instructiv- 
educativ, cum se prevede eșalonarea 
lor pe semestre, în anii mari, desi
gur, discipline care prin simpla lor 
enunțare definesc structura viitoare 
a unui profil larg și modern : geo- 
botanica, fiziopatologia, biochimia 
evolutivă, microbiologia Industrială, 
hidrologia — ca să ne referim doar 
la o singură secțiune a studiului 
menționat. La o altă universitate, cea 
din Craiova, prof. univ. dr. docent 
Vasile Stratuîa ne-a făcut cunoscute 
ultimele noutăți privind domeniile 
disciplinelor atît de deficitare ale 
culturilor irigate, economiei agricul
turii, îmbunătățirilor funciare. După 
cum consideră profesorul craiovean, 
profilul inginerului agronom de 
astăzi trebuie să integreze cunoștințe 
aprofundate de chimie, agrochimie, 
microbiologie, fiziologie, fizică, ma
tematică. Agrotehnica nu mai poate 
fi aplicată fără fizica solu
lui. „Or, din experiența absolven
ților de pină acum — ne-a spus in
terlocutorul — s-au desprins nume
roase neajunsuri în pregătirea de 
profil, mai ales în probleme de or
ganizarea teritoriului, pedologie, con
strucții agricole, valorificarea nisipu
rilor (numai în județul Dolj sînt 
80 000 ha cu nisipuri), probleme 
de mecanizare".

La capătul acestor consemnări se 
relevă faptul, subliniat de majoritatea 
profesorilor și specialiștilor cu care 
am discutat, că actualul profil al ab
solvenților de Învățămint superior 
nu este pe deplin concordant cu rea
litățile vieții, ale producției, că mulți 
dintre ei, cum singuri recunosc, au 
de infruntat dificultăți serioase care, 
cu mai mult spirit de prevedere și 
inițiativă, ar putea fl înlăturate în 
desfășurarea procesului de invățămint.

vremea
Iert In țară : Instabilitatea sem

nalată în cursul nopții în Banat 
și Crlșana s-a extins în cursul 
zilei cuprinzînd Maramureșul, 
Transilvania, Oltenia și jumătatea 
de vest a Munteniei, regiuni în 
care s-au semnalat averse șl frec
vente descărcări electrice. In zona 
Bucureștiului s-a semnalat grin 
dină. In rest, cerul a fost variabil 
cu ceată tn Deltă, Carpații orien
tali și nordul Moldovei. Vîntul a 
prezentat intensificări temporare. 
Temperatura aerului la ora 14 
oscila între 8 grade la Constanța, 
Jurilovca șl Sf. Gheorghe-Deltă 
șl 22 grade la Grivița și Călărași. In 
București : Vremea a fost schim
bătoare, cu cerul variabil. In 
cursul după-amiezli înnorările 
s-au accentuat și a plouat. Vîntul 
a suflat slab. Temperatura maxi
mă a fost de 21 grade.

Timpul probabil pentru 8, I șl 
10 aprilie. In țară : Vreme ușor 
Instabilă. Cerul va fl temporar 
noros. Se vor semnala ploi locale, 
mal ales sub formă de averse. 
Vînt potrivit. Temperatura în scă
dere la început apoi în creștere 
ușoară. Minimele vor oscila între 
2—12 grade, Iar maximele Intre 
12—22 grade. La București : Vre
me ușor Instabilă. Cerul va fl va
riabil. cu Innorărl mai accentuate 
In a doua parte a intervalului, 
cînd sînt posibile ploi de scurtă 
durată. Vtnt slab, pînă la potrivit. 
Temperatura tn scădere la început, 
apoi tn creștere.
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CONGRESUL AL XXIV-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE

Raportul despre Directivele cu privire la cel de-al IX-lea plan cincinal 
de dezvoltarea economiei naționale a U.R.S.S., prezentat de A. N. Kosighin
ta ședința de marți a Congresului 

al XXIV-lea al P.C.U.S., în oonti- 
nuaraa ordinii de zi A. N. Kosighin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a prezentat raportul des
pre Directivele Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S. privind cel 
de-al nouălea plan cincinal de dez
voltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1971—1975.

în Introducerea raportului se a- 
rată că proiectul de directive cu pri
vire la cel de-al nouălea plan cinci
nal a lost dezbătut la congresele 
partidelor comuniste din republicile 
unionale, la conferințele de partid 
de ținut), regionale, orășenești și ra
ionale, in organizațiile de partid, în 
adunările oamenilor muncii și In 
presă. Cu acest prile.i a fost expri
mată aprobarea unanimă a liniei 
partidului spre construirea bazei 
tehnico-materiale a comunismului, 
spre dezvoltarea accelerată a econo- 
m' 1, spre creșterea continuă a nive
lului de viață al poporului.

Referindu-se, în continuare, la re
zultatele principale ale Îndeplinirii 
celui de-al optulea plan cincinal și 
Ia schimbările care s-au produs în 
perioada respectivă în economia 
U.R.S.S., vorbitorul a spus : „Princi
palul rezultat al cincinalului trecut 
constă in aceea că sarcinile politice 
și principalele sarcini social-econo- 
mice trasate de cel de-al XXIII-lea 
Congres al partidului nostru au fost 
rezolvate cu succes”. Principalii in
dici ai Îndeplinirii sarcinilor cincina
lului trecut arată că venitul națio
nal a crescut cu 41 Ia sută, produc
ția industrială — cu 51 la sută la 
mijloacele de producție și cu 49 la 
sută la bunurile de consum. Volu
mul total al investițiilor capitale a 
crescut cu 42 la sută fată de cincina
lul precedent. Volumul mediu a- 
nual al producției agricole a spo
rit în cincinalul trecut cu 21 
la sută. îndeplinirea celui de-al 
optulea plan cincinal a ridicat eco
nomia națională pe o treaptă mai 
înaltă. Au fost accelerate ritmurile 
progresului tehnico-științific, crește
rea producției și productivității mun
cii. A crescut rentabilitatea produc
ției sociale, a fost îmbunătățită 
structura pe ramuri a economiei na
ționale, s-au creat condiții pentru 
avîntul continuu al întregii economii 
a țării.

în domeniul social au crescut bună
starea materială șl nivelul de cultu
ră al populației. S-a îmbunătățit 
pregătirea tehnico-profesională a 
muncitorilor și colhoznicilor. Ca și 
înainte, în țară a fost asigurată fo
losirea completă a brațelor de mun
că ale populației apte de muncă. S-a 
făcut un nou pas important în solu
ționarea unor asemenea sarcini so
ciale de bază ca lichidarea treptată 
a deosebirilor existente între oraș șl 
sat, între munca fizică și intelec
tuală. '.....

în continuare, A. N. Kosîghîn a 
subliniat că. în cursul planului cin
cinal, s-a acordat o deosebită aten
ție accelerării ritmului de creștere a 
venitului național ; dacă in al șap
telea cincinal acesta a orescut cu 32 
la sută, în al optulea cincinal el a 
sporit cu 41 la sută. „Asigurarea unul 
ritm rapid de creștere a venitului 
național șî repartiția sa Justă în 
interesul consolidării puterii țării șl 
creșterii bunăstării oamenilor mun
cii constituie o problemă fundamen
tală a planificării noastre", a spus 
vorbitorul.

Creșterea venitului național și re
partizarea sa în interesul oamenilor 
muncii — se arată mai departe în 
raport — au permis să se soluțio
neze cu succes sarcinile sociale ale 
celui de-al optulea cincinal. Planul 
prevedea sporirea în cincinal a sa
lariului mediu al muncitorilor și 
funcționarilor cel puțin cu 20 la sută, 
tar, de fapt, a crescut cu 26 la sută. 
S-a prevăzut ca veniturile bănești și 
în natură obținute de colhoznici de 
pe urma gospodăriei obștești să spo
rească cu 35—40 la sută. Dar. de 
fapt, au crescut cu 42 la sută. Veni
turile reale pe cap de locuitor au 
sporit în cincinalul trecut cu 33 la 
sută față de 19 la sută In al șapte
lea cincinal. Arătîndu-se că circula
ția mărfurilor cu amănuntul a cres
cut cu 48,4 la sută în comparație cu 
anul 1965, în raport se spune : „Cu 
toate acestea, creșterea producției 
unor mărfuri a rămas în urma spo
ririi veniturilor bănești ale popu
lației. Mai avem greutăți în satisfa
cerea cererii populației la unele 
mărfuri, în special la carne și pro
duse din carne, deși. în anii celui 
de-al optulea cincinal, consumul lor 
anual pe cap de locuitor a crescut 
în medie pe țară cu 7 kilograme. 
Trebuie să acordăm mai multă grijă 
față de satisfacerea necesităților 
cresclnde ale poporului. La întoc
mirea planului cincinal trebuie să se 
examineze suplimentar toate posibi
litățile care ne-ar permite ca in anii 
următori să asigurăm satisfacerea 
mat deplină a cererii de mărfuri a 
populației. Problemele creșterii pro
ducției mărfurilor de larg consum 
și Îmbunătățirii comerțului trebuie 
să se afle în permanență în centrul 
atenției atît a organelor republicane, 
cit șl a celor locale".

Referindu-se la construcția de lo
cuințe, vorbitorul a relevat că, în 
cincinalul încheiat, s-au cheltuit în a- 
cesț scop aproximativ 60 miliarde 
ruble ; au fost construite 11 350 000 de 
locuințe. „Nu se poate însă spune 
că Întreaga populație a țării noastre 
este asigurată în mod satisfăcător cu 
locuințe. Aceasta va rămîne și în 
anii viitori una din cele mai serioa
se probleme", a spus A. N. Kosi
ghin.

In continuare, raportul s-a referit 
la activitatea desfășurată în cursul 
cincinalului pentru îmbunătățirea 
condițiilor cultural-sociale ale popu
lației. pentru dezvoltarea învățămîn- 
tului, a ocrotirii sănătății.

„Ritmul înalt de creștere a veni
tului național și creșterea nivelului 
de trai al poporului — a arătat vor
bitorul — au fost realizate pe baza 
dezvoltării cu succes a producției 

socialiste, la care a contribuit într-o 
măsură importantă reforma econo- 
nomică aprobată de Congresul al 
XXIII-lea al P.C.U.S.”.

Arătlnd că volumul total al pro
ducției industriale a fost în 1970 de 
373 miliarde ruble, adică a crescut în 
cincinal de 1,5 ori, raportul arată că 
în industrie au avut loc mari schim
bări calitative la baza cărora stă in
troducerea realizărilor moderne ale 
științei și tehnicii. Transformările 
din industrie sînt determinate în 
mare măsură și de lărgirea bazei ei 
de materii prime, de descoperirea 
unor noi zăcăminte de gaze, țiței, 
minereuri de metale feroase și nefe
roase, de diamante și alte minereuri 
utile.

Paralel cu valorificarea bogățiilor 
naturale se desfășoară procesul de 
producere și de folosire industrială 
mai largă a unor materiale sintetice 
economicoase, de calitate superioară. 
Agregatele de mare capacitate cu
nosc o răspîndire din ce în ce mai 
largă. Astfel, au crescut considerabil 
puterea blocurilor energetice, a in
stalațiilor de prelucrare primară a 
țițeiului și a altor agregate pentru 
industria chimică, precum și volu
mul furnalelor și convertizoarelor. 
Se reutilează din punct de vedere 
tehnic și construcțiile de mașini. A 
fost lărgită substanțial producția de 
aparate moderne, linii automate și 
mașini electronice de calcul. De la 
producerea diferitelor mașini se tre
ce la reproducerea unor sisteme de 
mașini care permit să se înfăptuias
că mecanizarea complexă a muncii. 
S-a organizat producția de mașini- 
unelte cu comandă-program, care 
permit să se prelucreze piesele cu 
o configurație complexă pe baza 
unui program stabilit dinainte, să se 
sporească precizia de prelucrare, să 
se automatizeze producția de serie 
mică.

In continuare, raportorul a arătat 
că cincinalul care a trecut a adus 
mari schimbări în viata satului so
cialist. S-a depus o muncă conside
rabilă pe linia consolidării bazei 
tehnico-materiale a colhozurilor și 
sovhozurilor. S-a făcut un mare pas 
înainte în electrificarea satelor. S-a 
efectuat un mare volum de lucrări 
de îmbunătățiri funciare. A crescut 
considerabil livrarea de mijloace 
tehnice agricole, îngrășăminte și 
chimicale către colhozuri și sovho
zuri, Au sporit producția la hectar 
a culturilor agricole si productivita
tea animalelor. Aceasta a permis să 
se sporească achizițiile la cereale, 
culturi tehnice, lapte, carne și alte 
produse alimentare.

Arătîndu-se că volumul global al 
investițiilor capitale în economia na
țională s-a cifrat la 352 miliarde 
ruble (în preturile anului 1959), ra
portul menționează că această sumă 
este aproape egală cu suma investi
țiilor efectuate în cei opt ani prece
dent!.

■ în cohtinuare, A. N. Kosîghîn a 
arătat că. deși planul cincinal a fost 
îndeplinit la principalii indicatori, 
totuși ministerele din domeniul con
strucțiilor nu au îndeplinit planul în 
întregime ; totodată, nu au fost date 
complet în exploatare unele capa
cități, ceea ce a determinat neîn- 
deplinirea sarcinilor la realizarea u- 
nor anumite tipuri de produse. Nu 
au fost îndeplinite integral sarcinile 
la creșterea productivității muncii în 
industrie, agricultură și îndeosebi în 
construcții.

Citîndu-se cifrele privind creșterea 
productivității muncii, în raport se 
arată că aceasta rămîne calea prin
cipală de dezvoltare a economiei 
sovietice. S-au obținut succese în 
reducerea prețului de cost al pro
ducției. Beneficiul întreprinderilor a 
crescut de peste două ori, s-a mărit 
rentabilitatea producției.

Relevînd că dezvoltarea economiei 
este strîns legată de realizările în
semnate ale științei sovietice, vorbi
torul a arătat că oamenilor de știință 
le revine un mare rol în realizarea 
de noi mașini, materiale sintetice, 
tehnică electronică. Rezultate știin
țifice considerabile au fost obținute 
in domeniile matematicii, fizicii, chi
miei, geologiei, biologiei, explorării 
Cosmosului.

In continuare vorbitorul a spus : 
Volumul muncii depuse de partid și 
importanța rezultatelor îndeplinirii 
celui de-al optulea cincinal sînt 
uriașe, dar nu trebuie să ne supra- 
apreciem succesele. Avem încă des
tul de multe sarcini nerezolvate, 
există dificultăți și lipsuri ale căror 
cauze nu pot fi considerate ca obiec
tive.

La conferințele de partid și la 
congresele partidelor comuniste din 
republicile unionale, care au pre
cedat congresul partidului, activita
tea unor organizații economice, mi
nistere și departamente a constituit 
obiectul unei temeinice dezbateri 
critice, a subliniat raportorul. Au fost 
criticate unele întreprinderi construc
toare de mașini care produc mașini- 
unelte, mașini agricole, utilaj tehno
logic, îndeosebi pentru turnătorii 
și care nu corespund nivelului teh
nic actual. Industria ușoară nu sa
tisface încă în suficientă măsură ce
rerile populației în ce privește con
fecțiile și tricotajele, încălțămintea și 
alte mărfuri.

Se înțelege, a spus vorbitorul, că 
la noi există numeroase întreprin
deri a căror producție merită laudă. 
Sarcina constă în aceea ca acest 
lucru să-1 realizeze toate întreprin
derile, fără excepție.

Referindu-se, in continuare, la 
principalele sarcini social-economice 
ale celui de-al nouălea plan cincinal, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. a relevat că acest plan 
cincinal va constitui o etapă im
portantă în progresul continuu al 
societății sovietice pe calea spre co
munism, în construcția bazei sale 
tehnico-materiale, în consolidarea 
puterii economice și a capacității de 
apărare a țării. „Sarcina principală 
a cincinalului este de a asigura un 
avînt considerabil al nivelului mate
rial și cultural de viață al poporului, 
pe baza unor ritmuri ridicate de dez
voltare a producției socialiste, a spo
ririi eficienței sale, a progresului 
tehnico-științific și a accelerării cre
șterii productivității muncii".

In noul cincinal volumul mediu 
anual al venitului național va atinge 
325 miliarde de ruble față de 233 
miliarde ruble în cincinalul prece
dent; în ansamblu, în al nouălea cin
cinal volumul venitului național va 
constitui 1 625 de miliarde ruble. Din 
sarcinile și condițiile etapei actuale 
a construcției comuniste decurg — 
a spus vorbitorul — următoarele par
ticularități principale ale noului cin- 

cinai legate în mod organic unele de 
celelalte : in primul rind, o cotitură 
și mal mare in întreaga economie 
națională in direcția sporirii bună
stării poporului, a îmbunătățirii con
dițiilor sale de muncă și de viață. 
Pentru noul și vechiul cincinal e ca
racteristică sporirea considerabilă * 
resurselor alocate de stat pentru 
creșterea bunăstării poporului. In cel 
de-al optulea cincinal, sporul aces
tor resurse a fost de 57 miliarde de 
ruble ; în cel de-al nouălea se pla
nifică 75—81 miliarde de ruble ; în 
al doilea rînd, intensificarea întregii 
producții sociale și sporirea eficien
ței sale pe baza accelerării sub
stanțiale a progresului tehnico-știin
țific. La aceasta trebuie să contri
buie îmbunătățirea considerabilă a 
structurii producției, producerea de 
mașini șl utilaje moderne din punct 
de vedere tehnic, materialele noi, 
extinderea sortimentului producției.

In noul cincinal se mențin ritmuri 
ridicate de dezvoltare a întregii eco
nomii naționale. Venitul național al 
țării va crește în cincinal cu 37—40 
la sută ; volumul producției Indus
triale cu 42—46 la sută ; volumul me
diu anual al producției agriculturii 
va crește cu 20—22 la sută. Se pre
vede sporirea în cincinal a produc
ției mijloacelor de producție cu 
41—45 la sută, iar a producției bunu
rilor de consum cu 44—48 la sută. Se 
va face un mare pas pe calea apli
cării realizărilor revoluției tehnico- 
științifice care exercită o influență 
tot mai mare asupra producției so
ciale.

în proiectul de directive se prevede 
un ritm preponderent de dezvoltare 
a ramurilor care determină progre
sul tehnic. In ansamblu, producția 
unor ramuri ca electroenergetica, in
dustria chimică și petrochimică, con
strucțiile de mașini, construcția de 
aparate, producția mijloacelor de au
tomatizare, mașinile de calcul și uti
lajele pentru mecanizarea lucrărilor 
care necesită un volum mare de 
muncă se prevede să crească în cin
cinal cu 67 la sută.

Referindu-se la sarcinile de mo
dernizare a producției, A. N. Kosighin 
a relevat că una dintre sarcini con
stă in crearea unor unelte de muncă 
calitativ noi, a unor noi materiale și 
a unei tehnologii mai perfecționate. 
Fără a repeta soluțiile cunoscute, e 
necesar să ne orientăm spre nivelul 
care depășește cele mai bune proto
tipuri mondiale.

De asemenea, este necesară acce
lerarea ritmului de înnoire și de în
locuire a tehnicii învechite. Partea 
de noi fonduri de producție care vor 
fi puse în funcțiune în următorii 
cinci ani va constitui, în anul 1975, 
în industrie 46 la sută ți în agri
cultură 60 la sută. Aceasta va ridica 
în mod substanțial nivelul tehnic al 
producției.

întregul sistem al relațiilor de 
gestiune proprie trebuie să contri
buie în mod activ Ia sarcinile acce
lerării progresului tehnic.

Știința sovietică poate contribui 
cu succes la înfăptuirea pro
gresului tehnic șl economic dacă se 
asigură îndeplinirea rapidă a între
gului complex de lucrări, incepînd de 
la cercetările științifice și soluțiile 
tehnice și pînă la introducerea rezul
tatelor lor în producție. „Acordăm o 
înaltă apreciere contribuției oameni
lor noștri de știință la ridicarea po
tențialului economic și de apărare a 
patriei, a spus raportorul. Nu în
totdeauna însă sîntem satisfăcuți de 
rezultatele cercetărilor. Cercetării.: 
desfășurate de unele institute ale 
Academiei și pe ramuri și de unele 
institute de învățămînt superior sint 
insuficiente pentru rezolvarea unor 
probleme importante ale progresului 
tehnico-științific. Creșterea, in con
tinuare, a eficienței cercetărilor știin
țifice depinde de activitatea creatoare 
a colaboratorilor științifici".

Linia adoptată de partid de inten
sificare a producției determină ne
cesitatea creșterii considerabile a 
productivității muncii sociale, de eco
nomisire a materiei prime și a ma
terialelor, de îmbunătățire a folosirii 
fondurilor de producție, de creștere a 
eficienței investițiilor pe baza intro
ducerii tehnicii noi. a organizării 
științifice a producției ș1 a perfec
ționării metodelor de conducere a 
economiei naționale.

In al nouălea cincinal se prevede 
o creștere a productivității muncii 
în industrie cu 37—40 la sută față de 
35 la sută in cincinalul trecut.

Este necesar să se desfășoare o 
amplă activitate pentru îmbunătăți
rea folosirii capacităților de produc
ție și fondurilor fixe. Trebuie să spu
nem că intr-o serie de ramuri, în 
multe întreprinderi continuă să se 
producă o scădere a rentabilității 
fondurilor, a spus raportorul.

Creșterea producției și sporirea 
eficienței ei creează o bază trainică 
pentru îndeplinirea in cel de-al 
nouălea cincinal a unui larg pro
gram social. Acest program include : 
înfăptuirea unui sistem de măsuri in 
vederea îmbunătățirii condițiilor de 
trai ale tuturor păturilor populației ; 
folosirea mai rațională a resurselor 
de muncă, îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă ; o mai mare 
creștere a veniturilor populației in 
condițiile perfecționării mecanismu
lui repartizării lor, a sistemelor de 
retribuire a muncii și de stimulare 
economică a salariaților ; sporirea 
considerabilă a fondurilor alocate 
pentru educarea tinerei generații, a- 
cordarea de ajutoare familiilor cu 
mulți copii și îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de trai ale femei
lor ; creșterea in continuare a nive
lului cultural si tehnic al populației, 
încheierea introducerii învățămintu- 
lui mediu general ; apropierea sub
stanțială a nivelului de trai al popu
lației sătești și orășenești.

Creșterea bunăstării poporului In 
ansamblu se caracterizează prin 
aceea că în noul cincinal suma totală 
a veniturilor reale ale populației va 
crește cu 72 miliarde de ruble, in 
timp ce în cincinalul trecut ele au 
crescut cu 54 miliarde de ru
ble. Calculate pe cap de locuitor, ve
niturile reale vor crește cu aproxi
mativ 30 la sută.

Progresul țării noastre — a arătat 
vorbitorul — își găsește expresia
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înainta da toata în ritmul creșterii 
economice, In rapiditatea sporirii po
tențialului de producție. Datele din 
ultima perioadă, inclusiv din anul 
1970, arată că dacă pentru dublarea 
venitului național S.U.A. au avut 
nevoie de 20 de ani, Anglia — de 
peste 30 de ani, R. F. a Germaniei 
de aproape 15 ani, Uniunea Sovieti
că a avut nevoie de 10 ani. Dacă 
pentru dublarea volumului produc
ției industriale S.U.A. au avut ne
voie de 18 ani, Anglia — 22 de ani, 
R. F. a Germaniei — de peste 11 
ani, Uniunea Sovietică a avut ne
voie numai de 8 ani și jumătate. 
„Acestea sint progresele economiei 
socialiste — a spus A. N. Kosighin. 
Ele sînt o mărturie convingătoare a 
caracterului planificat și dinamismu
lui economiei noastre naționale. Un 
asemenea dinamism nu cunoaște 
economia nici uneia dintre țările ca
pitaliste menționate mai sus. Pe tă- 
rîmul întrecerii economice a celor 
două sisteme sociale opuse ne mai 
așteaptă o luptă îndelungată și înver
șunată. Noi. comuniștii, sîntem con
vinși că rezultatul acestei lupte va 
fi în favoarea socialismului".

Vorbind despre dezvoltarea pro
ducției materiale, șeful guvernului 
sovietic a relevat că, în 1975, pro
ducția industrială va trebui să ajun
gă la 528—544 miliarde de ruble, 
față de o producție de 248 miliarde 
de ruble in anul 1965. Așadar, în 
decurs de 10 ani, volumul produc
ției industriale a țării va crește de 
mai bine de două ori. In noul cin
cinal se prevede dezvoltarea rapidă 
a tuturor ramurilor ei. Industria 
grea a fost și rămîne fundamentul 
puterii economice a țării, al creșterii 
continue a bunăstării poporului. Ea 
asigură progresul tehnic, dezvoltarea 
întregii economii naționale, inclusiv 
a agriculturii și a ramurilor legate 
de producția mărfurilor de consum, 
precum și întărirea puterii de apă
rare a statului sovietic.

In legătură cu dezvoltarea energe
ticii, vorbitorul a arătat că în de
curs de cinci ani vor fi puse în 
funcțiune noi centrale electrice cu 
o putere de 65—67 milioane kW, 
fiind important de relevat că 12 la 
sută din sporul capacităților îl vor da 
centralele atomo-electrice. Se pre
vede ca în decurs de 10—12 ani să 
se pună în funcțiune centrale atomo- 
electrice cu o putere de 30 milioane 
kW, ceea ce va reduce investițiile 
în dezvoltarea industriei cărbunelui 
cu 3 miliarde de ruble. In cincinalul 
trecut, a spus vorbitorul, nu am 
putut să începem înfăptuirea acestui 
program, deoarece construcția de 
mașini nu era încă pregătită pentru 
producția cantității de utilaje nece
sare centralelor atomo-electrice. In 
cincinalul precedent a fost realizat 
sistemul energetic interconectat al 
părții europene a țării. In prezent, 
va fi continuată crearea unui sistem 
energetic unic al U.R.S.S.

Al doilea grup important de ra
muri asupra cărora trebuie să ne 
oprim — a spus vorbitorul — îl 
constituie ramurile producătoare de 
materii prime. Pînă în anul 1975, 
producția de oțel urmează să ajungă 
la 142—150 milioane de tone. Pro
ducția de metale feroase va crește 
cu 28 la sută, de metale neferoase 
cu 40 la sută. In metalurgie vor 
crește considerabil capacitățile agre
gatelor. Se prevede să se construias
că, în continuare, furnale cu un vo
lum util de 3 200 mc, iar 
in 1975 este prevăzută construirea 
unul furnal cil un volum de 5 000 mc. 
Mijloacele uriașe pe care statul le-a 
investit in industria chimică în anii 
trecuți trebuie să fie recuperate pe 
deplin în noul cincinal. Producția de 
îngrășăminte minerale va totaliza 90 
milioane de tone, cu mențiunea că 
80 la sută din această cantitate va fi 
reprezentată prin îngrășăminte com
plexe și de mare concentrație.

Constructorilor de mașini li se tra
sează sarcina de a asigura complet 
toate ramurile economiei naționale 
cu tehnica necesară pentru mecani
zarea lucrărilor manuale grele și. m 
primul rind, sistemele de mașini 
pentru mecanizarea complexă a 
principalelor procese de producție în 
toate ramurile. îndeosebi în agricul
tură. Va spori de două ori producția 
de mașini-unelte și mijloace de 
automatizare, va căpăta o dezvoltare 
considerabilă producția de ma
șini-unelte. de mașini electronice de 
calcul. In noul cincinal va lua am
ploare dezvoltarea construcției de 
automobile de producție națională. 
Urmează să se pună la punct pro
ducția a 22 noi modele de autocami
oane și mașini autotractate. Se 
prevede sporirea producției de auto
turisme în anul 1975 pînă la 1 200 000— 
1 300 000 de mașini, față de 344 000 dt 
s-au produs în 1970.

O condiție importantă a dezvoltă
rii rapide a construcției de mașini în 
noul cincinal o constituie aplicarea 
unei linii ferme spre adlnclrea spe
cializării producțieL Vor fi dezvol
tate cu precădere întreprinderile 
specializate cu un înalt nivel de 
automatizare.

Cresc sarcinile și rolul ramurilor 
care produc obiecte de larg consum 
— se spune, in continuare. în raport 
Pentru asigurarea creșterii prevă
zute a producției acestor mărfuri 
este necesar să se intensifice în
zestrarea tehnică a întreprinderilor 
industriei ușoare și alimentare. în
zestrarea industriei ușoare șl ali
mentare cu tehnică modernă consti
tuie una din sarcinile majore ale ce
lui de-al nouălea cincinal. Se va ex
tinde considerabil baza de materii 
prime a industriei ușoare și alimen
tare.

O agricultură cu un înalt grad de 
dezvoltare este o parte indispensa
bilă a bazei tehnico-materiale a co
munismului o condiție absolută a 
avîntului rapid al nivelului de viață 
al poporului — a relevat în raportul 
său A. N. Kosighin. In cel de-al 
nouălea plan cincinal, agricultura va 
trebui să dea. în linii mari, de pe 
aceleași suprafețe, o producție anua
lă în medie cu 16—18 miliarde de 
ruble mai mare decît în cincinalul 
trecut. Problema-cheie rămîne spo
rirea producției de cereale. Producția 
la hectar a culturilor cerealiere ur
mează să sporească in cincinal cu ce! 
puțin 4 chintale la ha. O sarcină 
grea, dar pe deplin realizabilă.

Pentru rezolvarea cu succes a sar
cinilor puse în fața agriculturii tre
buie să folosim mai bine pîrghiile 
economice, să terminăm trecerea 
tuturor sovhozurilor la gestiunea 
economică deplină, a spus raportorul. 
Uriașele transformări calitative care 
au loc în baza tehnico-materială a 
agriculturii ridică noi exigențe față 
de sistemul de conducere din această 
ramură. Gospodăria mare, cu un înalt 
nivel de mecanizare, a colhozurilor 
și sovhozurilor se apropie tot mai 
mult de producția industrială moder
nă. De aici apare necesitatea de a 
folosi în agricultură forme și metode 
moderne de conducere, de a folosi 
larg mijloacele de mecanizare și au
tomatizare a proceselor de producție, 
de a pregăti Cadre calificate.

Pentru soluționarea sarcinilor eco
nomice și sociale ale noului cincinal, 
va fi nevoie să Se înfăptuiască un 
amplu program de construcții capi
tale, a subliniat A. N. Kosighin. Vo
lumul total al investițiilor capitale 
in perioada 1971—1975 va fi de a- 
proape 500 miliarde de ruble, cu 
circa 40 la sută mai mult decît în 
cincinalul precedent. Principalele 
sarcini ale noului plan cincinal de
termină și politica în domeniul in
vestițiilor capitale. In conformitate 
cu aceasta, se prevăd modificări sub
stanțiale ale proporțiilor în ce pri
vește repartiția investițiilor capitale 
in diferite ramuri ale economiei na
ționale. Numai pentru dezvoltarea 
agriculturii și sporirea producției ali
mentare și a bunurilor de larg con
sum se alocă aproximativ 30 la sută 
din totalul investițiilor capitale în 
economia națională. în proiectul de 
directive șînt prevăzute concentrarea 
investițiilor, reducerea numărului în
treprinderilor și obiectivelor care se 
construiesc simultan, pentru ca ele 
să intre mai repede in funcțiune. La 
întocmirea planului cincinal și la sta
bilirea sarcinilor anuale trebuie să se 
asigure o corelare a programului 
construcțiilor capitale cu resursele 
tehnico-materiale și cu capacitățile 
organizațiilor de construcții. La asi
gurarea punerii în funcțiune a 
capacităților și obiectivelor in ter
menele prevăzute in normative 
contribuie reforma din construcții, a 
cărei introducere a început anul tre
cut.

O condiție dintre cele mal Impor
tante — subliniază raportul — a creș
terii eficienței producției sociale este 
amplasarea justă a forțelor de pro
ducție, ceea ce asigură dezvoltarea 
industrială continuă a tuturor repu
blicilor, unionale, înfăptuirea consec
ventă a politicii naționale leniniste. 
In noul cincinal urmează să se exe
cute un volum uriaș de lucrări în 
domeniul valorificării accelerate a 
resurselor minerale bogate din nor
dul părții europene a U.R.S.S., Si
beria, Orientul îndepărtat, Kazahstan 
și Asia centrală. Se vor crea o serie 
de noi regiuni și centre industriale 
de însemnătate unională. Noul cin
cinal va fi perioada dezvoltării in 
continuare a industriei și agriculturii 
în toate republicile unionale. In ma
joritatea covîrșitoare a republicilor 
unionale, producția industrială va 
crește pu 40—50 la sută și mai mult.

Ocupîndu-se de perfecționarea con
ducerii și planificării, A. N. Kosighin 
a relevat că în cincinalul trecut au 
fost înfăptuite măsuri importante 
menite să pună în concordantă for
mele și metodele de conducere a e- 
conomiei naționale cu etapa actuală 
a dezvoltării economiei socialiste. Bi
lanțul celui de-al optulea cincinal 
arată influenta pozitivă pe care noul 
sistem de planificare și stimulare a 
avut-o asupra eficientei producției, a 
spus raportorul. Transpunerea în 
practică a noului sistem a arătat insă 
că nu au putut să fie rezolvate, cu 
ajutorul lui, toate problemele ac
tuale. Iată de ce. metodele de plani
ficare și stimulare, criteriile de apre
ciere a activității întreprinderilor si 
uniunilor trebuie să fie perfecționa
te in continuare pentru a întări in
fluența reformei asupra accelerării 
progresului tehnico-științific, îmbu
nătățirii calității producției, creșterii 
productivității muncii și pentru spo
rirea cointeresării întreprinderilor, 
uniunilor și ministerelor în domeniul 
unor sarcini de plan sporite.

Pentru soluționarea problemelor 
complexe ale economiei naționale o 
mare însemnătate au prognozele 
pe termen lung. Ele sint menite să 
joace un rol important în creșterea 
justificării științifice a planurilor de 
perspectivă pe termen lung. Avem 
nevoie de un studiu multilateral al 
problemelor progresului tehnico- 
științific. Trebuie îmbunătățit siste
mul indicatorilor planului economiei 
naționale, care orientează toate veri
gile economice spre creșterea nivelu
lui tehnic al producției, aplicarea ne
întârziată a rezultatelor cercetărilor 
științifice, înnoirea sistematică a pro
ducției.

îndeplinirea planurilor care coordo
nează activitatea diferitelor între
prinderi și ramuri de producție, pre
cum și perspectivele dezvoltării lor 
cer întărirea pretutindeni a discipli
nei de stat — a spus vorbitorul. 
Trebuie ridicată responsabilitatea fie
cărui minister, a fiecărei uniuni, în
treprinderi, fiecărui colectiv de lu
crători pentru îndeplinirea la timp a 
tuturor sarcinilor de plan. Trebuie 
spus că organele planificării acordă 
insuficientă atenție controlului asu
pra îndeplinirii planurilor. Ele tre
buie să elaboreze cu promptitudine 
măsurile care să prevină apariția u- 
nor disproporții, să asigure îndepli
nirea întocmai a planurilor și folo
sirea, pe cit posibil, integrală a re
zervelor interne.

Comitetul Central al partidului și 
guvernul sovietic pornesc de la fap
tul că factorul principal și determi
nant jl constituie planificarea pe 
bază de directivă și că relațiile 
marfă-bani pot Si trebuie să fie folo
site in interesele Întăririi conducerii 
planificate a economiei naționale și 
dezvoltării inițiativei întreprinderilor 
și uniunilor pe principiile rentabili
tății economice.

Noul sistem de stimulare economi
că, întemeiat pe întărirea și dezvol
tarea gestiunii proprii, presupune 
creșterea rolului beneficiului în e- 
conomia națională. Not a spus în 
continuare vorbitorul, considerăm 
beneficiul și rentabilitatea drept in

dicatori importanți ai eficienței pro
ducției. In același timp, beneficiul 
este sursa principală nu numai a fon
durilor pentru gestiunea proprie a 
întreprinderilor și uniunilor, dar și 
sursa cea mai importantă a venitu
rilor bugetului de stat.

Totodată ,este necesar să perfecțio
năm, in continuare, sistemul reparti
ției venitului, să sporim cointeresa
rea întreprinderilor în creșterea efi
cienței folosirii resurselor materiale, 
financiare și de muncă.

Perfecționarea sistemului de plani
ficare și conducere a economiei na
ționale necesită, în condițiile actua
le, o aplicare largă a metodelor eco
nomice matematice și folosirea teh
nicii electronice de calcul, a tehnicii 
organizatorice.

O atenție permanentă necesită pro
blema cadrelor de conducere, a sub
liniat în continuare A. N. Kosighin. 
In fața noastră se află sarcina de a 
extinde și perfecționa consecvent sis
temul de pregătire a cadrelor de con
ducere la toate nivelele. „O condiție 
importantă pentru creșterea eficienței 
organizării și conducerii economiei 
naționale o constituie dezvoltarea, în 
continuare, a democrației socialis
te, lărgirea participării oamenilor 
muncii la conducerea producției — 
se arată mai departe în raport. A- 
ceasta asigură înfăptuirea celui mai 
important principiu al activității 
noastre economice — îmbinarea inte
reselor societății, ale colectivului, cu 
interesele fiecărui om al muncii".

După aprobarea de către congresul 
partidului, proiectul de directive va 
deveni o călăuză pentru toți oamenii 
sovietici. Trebuie să fie încheiată în 
termen scurt întocmirea planului de 
stat, cu repartizarea sarcinilor anuale.

In proiectul de directive este tra
sat un program larg de creștere a 
nivelului de trai, de îmbunătățire a 
condițiilor de muncă și de viață alo 
oamenilor sovietici, a spus, in conti
nuare, vorbitorul Bunăstarea mate
rială a poporului nostru va crește în 
noul cincinal în primul rînd prin 
sporirea salariilor muncitorilor și 
funcționarilor și a veniturilor col
hoznicilor, pe măsura creșterii pro
ductivității muncii și a calificării lu
crătorilor. Pe baza celor de mai sus, 
se asigură principala parte a între
gii creșteri a veniturilor populației. 
Programul de creștere a nivelului de 
trai al poporului prevede înfăptuirea 
Unei serii de măsuri de amploare. 
Analizînd posibilitățile de care dis
punem. C.C. al P.C.U.S. și guvernul, 
cu participarea Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S., au stabilit 
succesiunea și termenele înfăptuirii 
programului trasat. Cheltuielile pen
tru aceste măsuri urmează să fie 
sporite în noul cincinal de 2,2 ori în 
raport cu cincinalul anterior.

Ritmurile înalte de creștere a ve
niturilor bănești ale populației tre
buie asigurate prin sporirea produc
ției mărfurilor de larg consum șl 
prin creșterea circulației mărfurilor.

In proiectul de directive se pre
vede ca, in condițiile creșterii veni
turilor bănești ale populației cu 
40 la sută, desfacerea mărfurilor că
tre populație să crească cu 42 la 
sută, iar volumul serviciilor plătite 
— cu 47 la sută. Paralel cu creș
terea producției și desfacerii măr
furilor de consum este necesar să 
se extindă și să se îmbunătățească 
permanent sortimental acestora. Vo
lumul deservirii populației urmează 
să sporească de cel puțin două ori. 
Datorită creșterii veniturilor sporesc 
și pretențiile păturilor largi ale 
populației, se manifestă cerințe noi. 
O importanță tot mai mare o capătă, 
spre exemplu, turismul. Este nece
sar să se acorde o mare atenție îm
bunătățirii deservirii comunale și sis
tematizării punctelor populate.

în noul cincinal va fi încheiată In
troducerea învățămintului mediu ge
neral. Rezolvarea acestei sarcini este 
de o uriașă importanță politică și 
socială.

Creșterea bunăstării și a nivelu
lui cultural al oamenilor sovietici se 
va înfăptui pe un front larg, prin 
toată varietatea de mijloace și forme 
caracteristice societății socialiste dez
voltate.

Vorbind despre relațiile economice 
externe, șeful guvernului sovietic a 
arătat că sarcina principală a celui 
de-al nouălea plan cincinal este dez
voltarea, In continuare, a acestor re
lații, orientată spre folosirea Ia ma
ximum a avantajelor diviziunii inter
naționale a muncii. Aceasta va con
tribui la întărirea poziției internațio
nale a Uniunii Sovietice, la întărirea 
unității și a puterii economice a sis
temului mondial socialist.

Un loc deosebit în relațiile externe 
economice ale U.R.S.S. 11 ocupă 
colaborarea cu țările socialiste. Vo
lumul global al schimburilor de 
mărfuri dintre Uniunea Sovietică și 
celelalte țărj ale socialismului a 
crescut, în cinci ani. aproape o dată 
și jumătate. S-a extins, in mod con
siderabil, cooperarea de producție și 
tehnico-științifică a statelor parti
cipante la C.A.E.R.

Proiectul de directive prevede o 
6erie de pași concreți spre dezvolta
rea planificată a colaborării econo
mice și tehnico-științifice strinse a 
U.R.S.S. cu țările frățești, a subliniat 
raportorul. Vor crește în mod conside
rabil livrările a numeroase tipuri de 
produse ale industriei sovietice, in
clusiv ale industriei constructoare de 
mașini, chimiei, materiilor prime și 
a combustibililor. Astfel, livrările de 
petrol în țările membre ale C.A.E.R. 
vor crește de la 138 milioane de 
tone, in perioada 1966—1970, la 243 
milioane de tone în anii celui de-al 
nouălea plan cincinal ; livrările de 
gaze naturale — de la 8 la 33 mi
liarde mc. energie electrică — de la 
14 la 42 miliarde kWh, minereu de 
fier (calculat în metal) — de la 72 
la 94 milioane de tone. In noul cin
cinal vom importa din țările 
C.A.E.R. echipament pentru indus
tria chimică în valoare de 1,3 mi
liarde ruble, mijloace de transport 
feroviar și naval în valoare de a- 
proape 3 miliarde de ruble, mărfuri 
industriale de larg consum în valoa
re de peste 8,5 miliarde de ruble. 
Creșterea livrărilor pentru Uniunea 
Sovietică din țările C.A.E.R. ne va 
da posibilitatea să satisfacem mai 
deplin o serie de nevoi ale economiei 
naționale.

In continuare, vorbitorul a expus 
punctul de vedere al guvernului so

vietic cu privire la folosirea posibili
tăților existente în cooperarea țărilor 
C.A.E.R. In actualul cincinal, a spus 
mai departe raportorul, U.R.S.S. va 
acorda o mare atenție adîncirii co
laborării multilaterale in domeniul 
economic și tehnico-științific și lăr
girii pe această bază a comerțului 
exterior și cu alte țări socialiste — 
R.D, Vietnam, R.P.D. Coreeană, Re
publica Cuba, Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia. „Uniunea So
vietică a făcut o serie de pași spre 
dezvoltarea comerțului cu China, a 
spus A. N. Kosighin. Insă rezultatele 
obținute în acest domeniu nu cores
pund nici pe departe posibilităților 
reale ale celor două țări. Vom tinde 
ca în anii următori relațiile comer
ciale cu China să poată cunoaște o 
dezvoltare, pe baza egalității și res
pectării intereselor reciproce".

In cincinalul următor se prevede 
extinderea continuă a legăturilor eco
nomice externe ale U.R.S.S. cu țările 
în curs de dezvoltare din Asia, Afri
ca, America Latină. Se poate afirma 
cu satisfacție, a spus vorbitorul, că 
relațiile economice ale Uniunii Sovie
tice cu aceste state slujesc cauza în
tăririi independenței lor naționale, 
cauza comună a luptei împotriva im
perialismului, pentru pace și progres 
social. „Ne pronunțăm pentru extin
derea relațiilor comerciale șl cu ță
rile capitaliste dezvoltate din punct 
de vedere industrial — a subliniat 
A. N. Kosighin. In relațiile noastre 
economice cu Finlanda, Franța, Ita
lia, Japonia, R.F.G., Austria se ma
nifestă tendința spre Încheierea unor 
acorduri pe termen lung, care să cu
prindă aspectele comercial-economi- 
ce, tehnico-științifice și financiare de 
credit. Aceasta va crea premise su
plimentare de dezvoltare a comerțu
lui. Dacă cercurile industriale și co
merciale din țările capitaliste vor 
manifesta suficient interes față de 
extinderea relațiilor economice cu 
Uniunea Sovietică, comerțul nostru 
cu aceste țări va căpăta o dezvol
tare mai considerabilă. Firește, am
ploarea relațiilor noastre economice 
cu țările occidentale ar putea fi cu to
tul alta dacă s-ar reuși să se între
prindă pași concreți spre soluționarea 
problemelor care in prezent complică 
situația internațională. Se știe, spre 
exemplu, că Uniunea Sovietică acor
dă o deosebit de mare importanță 
convocării conferinței in problemele 
securității europene. Pentru noi este 
clar că convocarea acestei conferințe 
ar contribui la consolidarea încrederii 
in Europa, ar deschide calea spre o 
colaborare eoonomică și tehnico- 
științifică mai amplă. Aceasta ar pu
tea crea condiții pentru soluționarea 
unor probleme ca : organizarea trans
porturilor transcontinentale, construi
rea unor mari linii de transport de 
energie electrică și crearea, pe aceas
tă, bază, a sistemului energetic unic 
european ; aceasta ar putea duce la 
pași hotărîtori în soluționarea pro
blemei balanței de combustibil și 
energetice. S-ar contribui, de aseme
nea, la dezvoltarea unei ample cola
borări în domenii importante ale ac
tivității umane, cum sînt ocrotirea 
mediului natural, depoluarea mărilor 
europene și folosirea rațională a re
surselor lor, înmănunchierea efortu
rilor oamenilor de știință din multe 
țări în tratarea bolilor cardiovascu
lare, în lupta împotriva cancerului.

Desigur, un asemenea cerc de pro
bleme este actual nu numai pentru 
Europa. De aceea, sîntem gata să co
laborăm în acest domeniu și cu alte 
țări, în special cu Canada și Japo
nia. Nu excludem nici dezvoltarea 
relațiilor economice cu S. U. A., 
astfel ca nivelul acestor legă
turi să corespundă într-o măsură mai 
mare potențialului economic al celor 
două țări. O astfel de colaborare ar 
constitui o bază solidă pentru întări
rea păcii, pe baza principiilor 
coexistenței pașnice".

„U.R.S.S., a spus în oontinuare 
raportorul, se pronunță în mod 
neabătut pentru coexistența pașni
că dintre statele cu orînduiri so
ciale diferite. Noi nu conside
răm războiul drept inevitabil și, 
de aceea, ne pronunțăm pentru 
întrecerea economică dintre cele 
două sisteme. Sîntem împotriva gru
părilor închise de tipul Pieței co
mune. Ne pronunțăm pentru dezvol
tarea largă a legăturilor economice 
multilaterale, fără nici un fel de 
discriminare. Aceasta este poziția 
noastră principială. Sîntem gata să 
colaborăm cu fiecare stat care mani
festă dorință în acest sens și care 
sprijină principiile coexistenței paș
nice".

Dezvoltarea comerțului exterior, 
extinderea colaborării economice și 
tehnico-științifice internaționale tre
buie să contribuie la Îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor noului cincinal. 
Planul nostru — a spus vorbitorul — 
este un plan al construcției pașnice. 
El arată că politica statului sovietic 
este o politică a păcii și progresului. 
Planurile noastre de construcție paș
nică, politica noastră iubitoare de 
pace se opun politicii agresive a im
perialismului. Luptăm pentru destin
derea încordării internaționale în in
teresul tuturor popoarelor.

„îndeplinirea planului cincinal va 
avea o uriașă importantă politico- 
economică pentru dezvoltarea con
tinuă a Întregii Uniuni Sovietice și 
a fiecărei republici unionale în par
te. pentru toate popoarele marii 
noastre patrii, a subliniat A.N. Ko
sighin. Noul cincinal va spori și mai 
mult puterea ei economică, va face 
viața tuturor oamenilor mai bună 
și mai frumoasă, din punct de vedere 
material — mai asigurată, și din 
punct de vedere spiritual mal intere
santă și mai plină de conținut. Sin- 
tem convinși că în lupta pentru în
deplinirea sarcinilor cincinalului, 
inițiativa creatoare a oamenilor 
muncii sovietici va crește și aceasta 
va reprezenta un factor botărltor 
pentru noile victorii ale construcției 
comuniste".

Directivele celui de-al nouălea plan 
cincinal, pe care le va aproba cel 
de-al XXIV-lea Congres al partidu
lui nostru, constituie un program al 
întregului popor, a arătat, în înche
iere, A.N. Kosighin. Permiteți-mi 
să-mi exprim convingerea că prin 
voința partidului, prin voința șl 
munca curajoasă ale întregului popor 
sovietic, cel de-al nouălea cincinal 
va ti îndeplinit cu succes.



viața internațională
Lucrările Congresului 
al XXIV-lea al P.C.U.S.

Spre o conferință arabă 
la nivel înalt

MOSCOVA B (Agerpres). — Cores
pondență de la S. Podină : Marți, au 
continuat la Palatul Congreselor din 
Kremlin lucrările Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S., sub președin
ția lui D. A. Kunaev, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P.C din Kazahstan.

In ședința de dimineață, A. N. 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a prezentat ra
portul „Directivele Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S. cu privire la 
planul cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale a U.R.S.S. pe anii 
1971—1975“.

După-amiazâ, au Început dezbate
rile pe marginea raportului. Primul 
a luat cuvîntul V. V. Șcerbițki, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.S.S. Ucrainene. El a subliniat suc
cesele dobîndite de oamenii muncii 
din Ucraina în cincinalul trecut. în 
această perioadă, au fost construite

TEHERAN

Convorbiri 
economice 

româno iraniene
TEHERAN 8. — Corespondentul 

Agerpres, N. Popovici, transmite : 
Luni, Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior al României, care 
face o vizită oficială în Iran, a avut 
o primă rundă de convorbiri cu 
Houshang Ansari, ministrul iranian 
al economiei naționale. în cadrul 
convorbirilor, care s-au desfășurat 
lntr-o atmosferă cordială, au fost a- 
bordate probleme privind cooperarea 
economică și schimburile comerciale 
dintre România și Iran.

în cursul zilei de marți, ministrul 
român a avut o întrevedere cu Has
san Zahedi, ministrul de interne al 
Iranului. Convorbirea a reliefat 
preocuparea celor două părți pentru 
dezvoltarea continuă a colaborării 
româno-iraniene în domeniul econo
mic.

La amiază, alteța aa imperială, 
prințul Mahmoud Reza Pahlavi, fra
tele șahinșahului, a oferit în onoa
rea ministrului comerțului exterior 
un dejun. Cornel Burtică a făcut apoi 
o vizită ministrului de externe, Ar- 
deshir Zahedi, cu care a avut o dis
cuție amicală In probleme de interes 
comun.

După-amiază, la sediul Ministerului 
Eoonomiei al Iranului au avut loc 
noi negocieri între delegațiile română 
și iraniană.

TURCIA DUPĂ FORMAREA 
NOULUI GUVERN

în marii* orașe din Turcia, plnft 
recent scene ale unor ample mani
festații sociale, s-a instaurat, în ulti
mele zile, o atmosferă de relativ 
calm. Pe bulevardele capitalei mai 
întîlnești doar ici-colo patrule mili
tare. Tonul, și în parte conținutul 
presei, poartă amprenta unei schim
bări. Articolelor cotidiene de violen
tă critică la adresa guvernului lui 
Suleyman Demirel le-au luat locul 
comentarii de reflexie asupra celor 
petrecute recent, ca și de sondare a 
viitorului. După formarea cabinetului 
de sub conducerea prof. Nihat Erim, 
formațiile politice, opinia publică, 
așteaptă îndeplinirea programului de 
reforme promis.

Cel de-al treilea cabinet Suleyman 
Demirel s-a retras de pe scena po
litică în urma nemulțumirii care cu
prinsese practic toate păturile popu
lației Si care și-a găsit ultima expre
sie în ultimatumul din 12 martie al 
comandamentului armatei. Partidul 
Dreptății a reușit în 1969 să cîștige 
alegerile Infățișind electoratului un 
program de modernizare a țării, a 
cărui Înfăptuire ar fi satisfăcut, în
tr-o oarecare măsură, cerințele pătu
rilor sociale largi. în opțiunile gu
vernului format pe această bază a 
cîntărit Insă mai greu opoziția forțe
lor politice șl sociale ale căror Inte
rese ar fi fost lezate de înfăptuirea 
reformelor. Dacă programul de mo
dernizare a fost rezultatul presiunii 
sociale puternice manifestate de-a 
lungul întregului deceniu care a tre
cut, nerespectarea promisiunilor, pa
ralel cu promovarea de măsuri avînd 
ca efect creșterea costului vieții pen
tru toate categoriile de salariați, a 
dus la intensificarea continuă a ten
siunii sociale. Zilnic, zeci de mii de 
muncitori se aflau în grevă, lntr-un 
centru sau altul. Adesea muncitorii 
ocupau cu săptămînile întreprinde
rile. Curînd li s-au raliat funcționa
rii. inginerii, tehnicienii din fabrici 
și uzine. Funcționarii de stat, privați 
de dreptul la grevă, au găsit căi pro
prii de a-și exprima nemulțumirea 
față de măsurile ce le ciunteau me
reu salariile reale, și așa modeste. 
Mișcări țărănești din ce în ce mal 
frecvente și mai ample au fost sem
nalate, îndeosebi în regiunile de pe 
litoralul Mării Negre și din estul A- 
natoliei. Ample manifestații au în
treprins în această perioadă tinere
tul studențesc, o parte a corpului di
dactic.

Pe măsura creșterii nemulțumirii 
populare, cercurile avute, considerîn- 
du-și amenințate, în perspectivă. 

250 de întreprinderi noi, au fost larg 
introduse automatizarea și mecaniza
rea complexă. Vorbitorul s-a oprit, 
de asemenea, asupra perspectivelor 
pe care le deschide actualul cincinal. 
Producția de energie electrică a U- 
crainei va atinge 200 miliarde kWh, 
cea de cărbune — 215 milioane tone, 
cea de oțel — 54 milioane tone. Ve
nitul național al republicii va crește 
cu 37—39 la sută.

în cuvîntul său, A. I. Sibaev, prim- 
secretar al Comitetului regional Sa
ratov al P.C.U.S., a arătat că în a- 
ceastă regiune s-au construit, în ul
timii cinci ani, 220 de întreprinderi 
și secții noi, au fost date în exploa
tare toate cele 24 de agregate ale pu
ternicei hidrocentrale Saratovskaia 
de pe Volga. Noi întreprinderi se vor 
ridica în regiune și în actualul cin
cinal. Vorbitorul a menționat, apoi, 
realizările dobîndite de colhozurile și 
sovhozurile din regiune în sporirea 
producției de cereale. Mobilizînd re

OFENSIVA PATRIOTILOR SUD VIETNAMEZI 
IN REGIUNEA PLATOURILOR ÎNALTE

• TRUPELE AMERICANE AU ABANDONAT COMPLEXUL 
MILITAR KHE SANH

SAIGON 6 (Agerpres). — Detașa
mentele Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud continuă ofensiva declanșată 
în urmă cu șase zile asupra dispo
zitivelor militare saigoneze din re
giunea Platourilor înalte. Marți dimi
neața au fost lansate noi atacuri asu
pra pozițiilor celei de-a 22-a divizii de 
infanterie saigoneză, cantonată în 
tabăra de Ia Tan Canh. Artileria 
F.N.E. a supus unui puternic bom
bardament punctul operațional al di
viziei și și-a reluat atacurile asupra 
bazei nr. 6 de artilerie a trupelor 
regimului Thieu-Ky. Potrivit agen
ției France Presse, în zona Tan 
Canh, forțele patriotice au lansat in 
noaptea de luni spre marți mal mul

ASTĂZI, GREVĂ GENERALĂ IN ITALIA
ROMA 6. — Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite : La che
marea celor trei mari centrale sin
dicale italiene — Confederația Ge
nerală a Muncii, Uniunea Muncii șl 
Confederația sindicatelor muncitori
lor — va avea loc în întrea
ga Italie greva generală națională 
a oamenilor muncii în sprijinul re
vendicărilor lor privind reformele de 
structură în domeniul asistenței me
dicale, învățămîntului, transportului 
public etc. într-o conferință de pre
să ținută în numele celor trei cen
trale sindicale, Bruno Storti, secre
tarul general al Confederației sindi
catelor muncitorilor, a explicat mo

șl pozițiile lor dominante în țară, au 
cerut măsuri drastice, legislative, ju
ridice, politice și de altă natură îm
potriva greviștilor, a țărănimii și stu- 
dențimii revoltate, a intelectualilor 
progresiști. Este știut că guvernul 
Demirel a întreprins pe această linie 
unele acțiuni nepopulare deși, pen
tru a nu periclita pozițiile partidu
lui său la viitoarea consultare elec
torală. nu a acceptat să scoată toate 
castanele din foc cu propriile-i mîini. 
refuzînd să reprime manifestațiile de 
protest. Politica lui de „echilibru" 
între tendințele sociale opuse a spo
rit însă atît rîndurile nemulțumiților 
din păturile largi cit și opoziția 
cercurilor dominante, care se pronun
țau pentru un guvern de mînă forte.

în această situație a interve
nit comandamentul militar, cerînd

CORESPONDENTA 
DIN ANKARA 

DE LA AL. CIMPEANU

guvernului să demisioneze, iar for
mațiilor politice să sprijine un cabi
net „deasupra partidelor". în acest 
fel, în viața politică a țării a înce
put o etapă nouă, caracterizată de e- 
xistența unui cabinet care nu repre
zintă rezultatul unor alegeri și care, 
chiar înainte de a fi obținut votul de 
încredere al parlamentului, se bucură 
de sprijinul conducerii militare.

Potrivit indicațiilor conducerii 
militare, misiunea cabinetului lui 
Nihat Erim este de a elabora 
și înfăptui reformele economice și 
social-administrative necesare pentru 
aplanarea mișcării contestatare și 
„stabilirea ordinei în țară". La sfîrși- 
tul săptămînii trecute, cabinetul E- 
rim a prezentat parlamentului pro
gramul său. Ca principală măsură 
este prevăzută înfăptuirea unei re
forme agrare, prin distribuirea către 
țăranii fără pămînt a terenurilor fo
losite nerational de marii proprietari 
și a unor loturi aparținînd statului. 
Așa cum e concepută, reforma nu 
preconizează lichidarea marilor lati
fundii și a relațiilor feudale la sate. 
Pe de altă parte, sînt formulate mă
suri financiare de natură să înles
nească țărănimii procurarea de uti
laje și îngrășăminte chimice. în pro
gram se vorbește, de asemenea, des
pre crearea unei ..industrii naționa
le", împlicînd o mai rațională valo

zervele existente, lucrătorii din a- 
gricultura regiunii s-au angajat să 
dea în acest an 26—28 milioane de 
tone de cereale, sporind recoltele la 
hectar cu 3,5—4 chintale. Se vor ex
tinde și suprafețele irigate.

Muncitorul E. I. Lebedev, de la u- 
zina „Kirov" din Leningrad, a spus, 
în cuvîntul său, că uzina în care lu
crează a fost reconstruită radical în 
anii celui de-al 8-lea cincinal.

Marți, au rostit cuvîntări de salut 
Kurt Bachmann, președintele P. C. 
German, Jorge del Prado, secretar 
general al C.C. al P. C. Peruvian, 
Dolores Ibarruri, președintele P. C. 
din Spania, Knud Jespersen, preșe
dintele P. C. din Danemarca, Moha
med Badjbudj, membru al condu
cerii partidului Baas din Siria, și L. 
Diane, membru al Biroului Politic 
Național al Partidului Democrat din 
Guineea.

Lucrările congresului continuă.

te atacuri asupra posturilor avansa
te ale inamicului.

în același timp, trupele americane 
au abandonat marți, pentru a doua 
oară in ultimii doi ani, complexul 
militar Khe Sanh — cartierul opera
țional al intervenției saigoneze în 
Laos a comunicat un purtător de 
cuvînt al Comandamentului militar 
american din Vietnamul de sud. 
Știrile difuzate de agențiile de presă 
reamintesc că. în perioada care a 
precedat intervenția in Laos, în 
cursul acesteia și după eșecul ei, 
marea bază militară americană de la 
Khe Sanh a fost ținta unor atacuri 
permanente lansate de detașamen
tele și de artileria Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.

tivele pentru care peste 10 milioane 
de oameni ai muncii italieni din in
dustrie, agricultură, comerț, învăță- 
mînt sînt siliți să declare o nouă 
grevă generală națională de opt ore. 
Storti a spus : „Greva de miercuri 
reprezintă o acțiune menită să în
lăture obstacolele ce stau încă în 
calea unei desfășurări viguroase a 
politicii reformelor. Sindicatele reiau 
lupta convinse că. alături de ele și 
de salariații din toate sectoarele de 
activitate, se află acele pături ale 
populației care sînt tot mai hotărîte 
să acționeze pentru schimbarea ipo
tecii înapoierii și exploatării ce a- 
pasă asupra societății italiene".

rificare a resurselor țării șl unele 
măsuri de îngrădiri a pozițiilor capi
talului străin. Este reafirmată inten
ția, manifestată și de cabinetul pre
cedent, de a se înfăptui reorganiza
rea administrației de stat, a invăță- 
mîntului. Pentru a putea fi luate mă
surile generale anunțate, ele vor 
trebui concretizate în legi.

Observatorii relevă că aplicarea a- 
cestui program economic și social 
ar veni într-adevăr in întîmpi- 
narea intereselor unor grupuri ale 
populației. în același timp, se apre
ciază că mișcarea socială din țară, în 
ansamblul ei, se află pe o treaptă a 
dezideratelor de prefaceri social-eco- 
nomice superioară programului a- 
nunțat. „Problemele fundamentale pe 
care le are tara — scrie ziarul „De- 
vrim" — nu sînt din acelea care ar 
putea fi soluționate prin reforme de 
acest gen". în opinia ziarului, miș
carea contestatară a țintit mai de
parte, „spre schimbări structurale".

Pe plan politic pînă în prezent este 
cunoscută reacția unor cercuri ale 
Partidului republican popular, prin
cipala formație de opoziție în 
perioada guvernării lui Demirel. 
Secretarul general, Ecevit, și în
treg comitetul executiv al acestei 
formații au demisionat, la ves
tea că șeful partidului, Ismet 
InonO, a acceptat să sprijine în par
lament guvernul lui Nihat Erim, E- 
cevit și colegii săi apreciază că 
formarea actualului cabinet a a- 
vut ca scop evitarea alegerilor 
anticipate, cerute insistent de toa
te formațiile politice din opoziție, 
alegeri din care Partidul republican 
popular, avîndu-și programul înte
meiat pe dezideratele unor pături 
largi, ar fi putut ieși, potrivit opiniei 
lor, victorios. La rîndul său, preșe
dintele partidului. Inonii. și-a moti
vat hotărîrea luată după cîteva zile 
de ezitări prin considerentul că re
fuzul de a accepta noul guvern ar 
fi putut avea ca rezultat supri
marea parlamentului. Această opinie 
o împărtășește acum și liderul Par
tidului Dreptății, Suleyman Demirel, 
care, de asemenea, după ezitări, s-a 
plasat în parlament pe aceeași plat
formă. De fapt, liderii ambe
lor partide au privirile țintite în 
viitor. Apărînd, în noua situație crea
tă în țară, ca salvatori ai sistemului 
parlamentar, fără a fi însă angajați 
față de programul actualului guvern 
de tranziție, ei contează pe noi ale
geri, dacă nu anticipate, cel tîrziu la 
scadentă constituțională, adică în 
1973.

ALEGERILE MUNICIPALE DIN CHILE

Amplă adeziune la programul 
Frontului Unității Populare

Miting la Santiago de Chile exprimînd entuziasmul maselor muncitoare 
determinat de victoria Frontului Unității Populare în alegerile care au 

avut loc duminicâ

DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI ALLENDE
SANTIAGO DE CHILE 6 (Ager

pres). — Președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende, a declarat, 
într-o conferință de presă organi
zată luni seara, că rezultatele recen
telor alegeri municipale constituie 
„un triumf al Unității Populare și o 
expresie a voinței ca guvernul să-și 
continue aplicarea programului său". 
Relevind că, deși guvernul Unității 
Populare nu a conceput alegerile 
municipale ca pe un test, poporul 
le-a acordat totuși o mare importanță 
politică, iar semnificația lor constă 
în însăși exprimarea acestei voințe, 
vorbitorul a subliniat : „Există doi 
mari triumfători in aceste alegeri — 
poporul și guvernul popular cu reali
zările lor". El a arătat că 
adeziunea poporului la programul 
Frontului Unității Populare se dato
rează faptului că „ne-am angajat in 
a întreprinde transformările structu
rale indispensabile unei politici eco
nomice care să satisfacă nevoile 
fundamentale ale omului". „în ace
lași timp, a spus președintele, nu 
am încetat să acordăm o importanță 
tot mai mare sectorului social. A- 
ceste transformări se bazează pe o 
participare tot mai activă a muncito
rilor în întreprinderile de stat, în 
întreprinderile mixte, precum și prin 
prezența lor în comitetele de coope
rare ale întreprinderilor particulare 
și comitetele de producție". Pre
ședintele a apreciat că nu există nici 
o îndoială că rezultatele alegerilor 
vor fi considerate de către Congres 
,,ca un apel al poporului adresat 
Adunării de a vota cit mal repede 
posibil legile menite să completeze 
programul guvernamental". El a 
precizat, referindu-se la încercările 
opoziției din Parlament de a împie
dica legiferarea și aplicarea progra
mului guvernamental, că va cere, 
dacă va fi necesar, aprobarea acestor 
legi prin plebiscit.

Răspunzînd unor întrebări In 
legătură cu politica Republicii Chile 
pe plan extern, președintele Allende

Tratativele dintre dele
gațiile R.D.G. și Berlinului 
occidental. zlarele „Berliner 
Zeitung" și „Junge Welt" informea
ză că șeful delegației guvernului 
R.D. Germane, secretarul de stat în 
M.A.E. Giinther Kohrt, a propus 
șefului delegației Senatului Berlinu
lui occidental, directorul senatorial 
Ulrich Miiller, continuarea tratative
lor dintre cele două delegații in pe
rioada 13—17 aprilie a.c.

In lumea de afaceri din
Japonia se discutâ despre trimi
terea unei misiuni foarte impor
tante la Pekin pentru a negocia lăr
girea schimburilor cu R.P. Chineză, 
a arătat Shigeru Hori, șeful secre
tariatului cabinetului japonez. Ac
țiunea oamenilor de afaceri este de
terminată de interesul lor crescînd 
față de R.P. Chineză, precum și de 
atitudinea pozitivă a guvernului de 
la Pekin pentru a dezvolta relațiile 
economice și comerciale cu Japonia, 
a subliniat vorbitorul.

După o ședința de noua
ore cu reprezentanții sindi
catelor și patronatului din
Belgia, Comitetul național guver-
namental pentru dezvoltarea econo
mică (C.N.E.E.) a anunțat luni seara 
adoptarea unor noi măsuri pentru 
combaterea inflației. Primul minis
tru, Gaston Eyskens, care este pre
ședintele acestui comitet, a informat 
că guvernul va proceda la o redu
cere a cheltuielilor administrative, 
va institui restricții asupra ajutoa
relor guvernamentale, va regrupa 
mai multe organizații de stat și va 
angaja mai puțini funcționari ad
ministrativi.

Manevrele militare com
binate ale țărilor blocului 
S.E.A.T.O., care au lncePut 13 28 
martie, se desfășoară într-o regiune 
situată la nord de insulele Filipine. 
La aceste manevre, denumite „Subok" 
participă unităti ale S.U.A., Austra
liei, Noii Zeelande, Marii Britanii șl 
Filipinelor. Franța și Pakistanul sint 
absente și de această dată, cunoscu
te fiind rezervele lor tată de pactul 
militar S.E.A.T.O.

Guvernul Ceylonului a 
zădărnicit încercarea unor 
grupuri de insurgenți de a 
ocupa capitala, arată aRenția 
Associated Press, citind un comuni- 

a subliniat că va fi continuată linia 
de normalizare și dezvoltare a rela
țiilor cu toate statele. El s-a alătu
rat declarațiilor care condamnă po
litica Organizației Statelor Ameri
cane față de Cuba, subliniind că 
„reluarea relațiilor diplomatice, cul
turale și comerciale ale Republicii 
Chile cu Republica Cuba reinnoadă 
legături care sint în avantajul am
belor țări".

în legătură cu vizita primului- 
ministru al .Republicii Cuba, Fidel 
Castro, in Chile, președintele Allende 
a arătat că aceasta va avea loc 
„atunci cînd Fidel Castro și eu vom 
considera că este momentul potri
vit".

Relații diplomatice 
intre R. D. Germană 

și Republica Chile
BERLIN 6 (Agerpres). — Repu

blica Democrată Germană și Re
publica Chile au hotărît să stabileas
că relații diplomatice, anunță agenția 
A.D.N. Un comunicat comun publi
cat la Berlin și Santiago de Chile 
informează că cele două state „ani
mate de dorința de a dezvolta relații 
de prietenie și colaborare, și pe baza 
principiilor de conviețuire interna
țională cuprinse în Carta Națiunilor 
Unite, au hotărît să stabilească rela
ții diplomatice și să facă schimb de 
ambasadori". Un acord în acest sens 
a fost semnat la 16 martie, la Berlin, 
de ministrul afacerilor externe al 
R.D.G., Otto Winzer, și de secreta
rul de stat la Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Chile, AlcidCs 
Leal Osorio. Republica Chile este 
astfel cel de-al 28-lea stat care sta
bilește relații diplomatice cu R.D.G.

cat radiodifuzat al primului ministru 
al Ceylonului, Sirimavo Bandara- 
naike. Premierul a precizat că uni
tăți ale armatei ceyloneze au fost 
dispersate pe întreg teritoriul țării, 
pentru a pune capăt atacurilor lan
sate de grupuri înarmate împotriva 
posturilor de poliție și a clădirilor 
guvernamentale. Potrivit agenției 
Associated Press, autoritățile au ope
rat mai multe arestări, introducînd 
în timpul nopții restricții de cir
culație pe întreg teritoriul Ceylonu
lui. Toate școlile și universitățile au 
fost închise.

Punerea în libertate a 
corespondentului agenției 
Associated Press, Jorse 
Jurado, arestat zilele trecute la 
Quito sub acuzația de a fi prezen
tat deformat evoluția evenimentelor 
politice din Ecuador, a fost anunțată 
de autoritățile ecuadoriene.

La Nicosia au luat sfîrșit lu_ 
crările celui de-al 4-lea Congres al 
Federației organizațiilor de femei 
din Cipru. Congresul a adoptat o re
zoluție în sprijinul politicii președin
telui Makarios și al continuării con
vorbirilor între reprezentanții co
munităților greacă și turcă din Cipru.

agențiile de presă transmit:
Proiectul S.S.T. Congresma

nul Daniel Kuykendall, membru re
publican al Camerei Reprezentanți
lor din partea statului Tennessee, a 
declarat că un grup de oameni de 
afaceri americani au în vedere o 
emisiune de acțiuni, urmată de con
tractarea unui împrumut pe termen 
lung, care ar urma să permită re
lansarea lucrărilor de construcție a 
celor două prototipuri ale avionului 
supersonic de transport S.S.T. El a 
apreciat că, în cel mult patru luni, 
va putea fi constituit un capital de 
un miliard de dolari.

Conducătorul delegației 
guvernamentale a R. D. 
Germane,care se ’n prezent 
la Geneva, Eward Moldt, adjunct al

CAIRO. — în timp ce în Iordania 
situația continuă să se mențină în
cordată, în diferite țări ale Orientului 
Apropiat se desfășoară o intensă 
activitate diplomatică pentru convo
carea unei conferințe arabe la nivel 
înalt, propusă de R.A.U., care să ducă 
la aplanarea și soluționarea conflic
tului. Ziarul „Al Ahram" anunță că 
președintele Sadat a păstrat în tot 
cursul zilei de luni contacte cu mai 
mulți șefi de stat arabi în scopul 
examinării mijloacelor de a pune 
capăt cît mai curînd incidentelor 
din Iordania. Șeful statului egiptean 
a adresat un mesaj urgent regelui 
Feisal al Arabiei Saudile, cerindu-i 
să intervină pentru a stopa deterio
rarea situației în Iordania. Se 
anunță, totodată, că Anwar Sadat 
l-a invitat pe Bahi Ladgham, pre
ședintele Comitetului Superior Arab 
însărcinat cu supravegherea aplică
rii acordurilor iordaniano-palesti- 
nene. să vină la Cairo pentru a par
ticipa la contactele de aici în vede
rea convocării reuniunii.

Pe de altă parte, o delegație a 
Comitetului Central al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei a avut 
luni mai multe contacte cu oficiali
tățile egiptene. Membrii delegației 
au fost primiți de vicepreședintele 
R.A.U. Hussein El Chafei, căruia

NOI INCIDENTE IN IORDANIA
AMMAN. — în Iordania, unde de

12 zile se înregistrează o situație în
cordată, ca urmare a ciocnirilor 
frecvente dintre unități guvernamen
tale și forțe ale palestinenilor, au 
fost semnalate noi incidente. Un 
purtător de cuvînt militar de la 
Amman a anunțat că fedainii au 
deschis focul, în cursul zilei de 5 
aprilie, asupra unor forțe guverna
mentale staționate în apropiere de 
Irbid. Forțele palestinene, a preci
zat purtătorul de cuvînt, au folosit, 
în cursul unor atacuri repetate mi
traliere grele. Intr-un interviu acor
dat cotidianului „Al Destour", pri
mul ministru iordanian. Wasfi Tall, 
a subliniat că guvernul său „con
tinuă să se considere legat de acor
durile intervenite la Cairo și 
Amman", în vederea reglementării 
relațiilor dintre oficialitățile iorda- 
niene și mișcarea de rezistență pa- 
lestineană.

In favoarea lărgirii schimburilor comerciale 
dintre S.U.A. și țările socialiste din Europa 
• PROIECT DE LEGE ADOPTAT DE SENATUL AMERICAN
WASHINGTON 6 (Agerpres). — 

Senatul american a aprobat luni, cu 
un singur vot contra, un proiect de 
lege elaborat de senatorul Walter 
Mondale și destinat să faciliteze 
schimburile comerciale ale S.U.A. cu 
țările socialiste din Europa. Adopta
rea documentului are ca efect înlă
turarea unei legi vechi de 25 de ani, 
care interzicea finanțarea de către 
băncile americane a exporturilor 
S.U.A. către aceste țări. Noua lege 
prevede printre altele, sporirea de

ministrului afacerilor externe, a 
avut o întrevedere cu Wilfred Jenks, 
director general al Organizației In
ternaționale a Muncii, informează a- 
genția A.D.N.

0 expoziție de cărți, fo
tografii și obiecte de artă 
de fabricație industrială din R.P.D. 
Coreeană a fost deschisă la Paris. 
Expoziția oferă o imagine a realiză
rilor obținute în muncă de poporul 
Republicii Populare Democrate Co
reene — transmite agenția A.C.T.C.

EXPOZIȚIE ROMANEASCA 
LA SOFIA

La Casa tehnicii din Sofia a 
fost inaugurată expoziția româ
nească de aparate și elemente 
electronice de automatizare și 
de aparate electronice de joasă 
tensiune. întreprinderea de co
merț exterior „Electronum" pre
zintă peste 75 de exponate. Mul
te dintre acestea au fost solici
tate, după cum declarau specia
liștii noștri, de R.D G„ U.R.S.S., 
China. India. R.A.U., Ungaria 
etc.

Stravinsky a încetat din 
Viață. La New York 3 încetat 
din viață, ca urmare a unui atac 
de cord, compozitorul Igor Stra
vinsky. El era în vîrstă de 88 de 
ani.

Comandanții forțelor ar
mate terestre și aeriene 
ecuadoriene au adresat marți 
un ultimatum președintelui Jose 
Maria Velasco Ibarra, amenin- 
țînd cu înlăturarea sa din fruntea 
statului — anunță agenția Associated 
Press. Nu se precizează conținutul 
ultimatumului, dar observatorii poli
tici îl pun pe seama nemulțumirilor 
din rîndurile armatei care săptămîna 
trecută au determinat o rebeliune 
militară eșuată la „Colegiul de război" 
din Quito. 

l-au prezentat un raport detailai 
asupra ultimelor evenimente din 
Iordania. După cum arată „Al Ah
ram", palestinenii insistă asupra ne
cesității convocării cît mai urgente 
a reuniunii reprezentanților șefilor 
de stat arabi, principala lor revendi
care fiind aceea ca iordanienii să 
respecte integral acordurile de la 
Cairo și Amman.

în același timp, la Rabat a fost 
dat publicității conținutul mesajului 
adresat de regele Hassan al II-lea al 
Marocului secretarului general al 
Ligii Arabe. Abdel Khalek Hassouna. 
Suveranul marocan opinează că „si
tuația cere ca această reuniune să 
aibă loc într-o țară îndepărtată de 
centrele unde pasiunile se dezlăn
țuie". în încheierea mesajului său, 
Hassan al II-lea propune secretaru
lui general al Ligii Arabe să ia con
tact cu șefii de stat arabi pentru a-i 
informa despre propunerea sa și să 
facă în așa fel îneît reuniunea 
se țină „cît mai curînd posibil", .a 
Alger.

Această Inițiativă — remarcă ob
servatorii politici — intervine într-un 
moment cînd între cele 14 țări mem
bre ale Ligii există deosebiri de 
vederi cu privire la scopul și utilita
tea unei asemenea întîlniri, ceea ce 
face să planeze incertitudinea asu
pra materializării diferitelor propu
neri în acest sens.

★
La Cairo a avut loc marți o reu

niune a Consiliului de Miniștri al 
R.A.U., sub președinția primului mi
nistru, Mahmud Fawzi — anunță 
postul de radio egiptean. Au fost 
examinate rezultatele turneului ofi
cial întreprins de Mahmud Riad, 
vicepremler și ministru de externe, 
!ntr-o serie de țări vest-europene. 
Hafez Ismail, ministru de stat pen
tru afacerile externe, a făcut o ex
punere privind eforturile depuse de 
R.A.U. pentru soluționarea de ur
gență a crizei iordaniano-palestinene.

Mahmud Riad, vicepremier șl mi
nistru al afacerilor externe al R.A.U., 
care a sosit la Teheran, a subliniat, 
într-o scurtă declarație. satisfacția 
sa de a vizita Iranul și a reamintit 
că această țară „a sprijinit întot
deauna cauza dreaptă și legitimă a 
arabilor". Evocînd conflictul din 
zonă, ministrul egiptean a afirmat 
că „poziția R.A.U. este clară : noi 
dorim ca israelienil să se retragă 
din toate teritoriile ocupate".

la 13,5 la 20 milioane dolari a fon
durilor puse la dispoziția Băneii de 
Export-Import pentru garantarea 
tranzacțiilor comerciale încheiate de 
firmele americane cu statele socia
liste europene.

în cursul dezbaterilor, mal mulți 
oameni de afaceri americani, printre 
care reprezentanți ai Camerei de 
comerț a S.U.A., au relevat avanta
jele pe care le oferă liberalizarea 
comerțului dintre Statele Unite și 
țările Europei răsăritene. Comentînd 
hotărîrea Senatului, agenția Reuter 
relevă că aceasta reflectă „sporirea 
în ultimii ani a rîndurilor congres
menilor care se pronunță pentru in
tensificarea comerțului cu țările est- 
europene".

Premierul britanic despre 
rezultatele vizitei sale la Bonn

BONN 6 — Corespondentul Ager
pres, M. Moarcăș, transmite : Marți 
noaptea, primul ministru britanic, 
Edward Heath, a părăsit Bonnul ple- 
cind spre Londra. Așa cum a afirmat 
și premierul Heath, în cadrul unei 
conferințe de presă, în centrul con
vorbirilor s-a aflat problema aderă
rii Marii Britanii la Piața comună. 
Heath și-a exprimat satisfacția față 
de sprijinul moral pe care R.F.G. îl 
acordă candidaturii britanice, dar 
și-a manifestat, în același timp, un 
optimism reținut în ceea ce privește 
perspectivele aderării propriu-zise. 
Pe agenda de lucru a convorbirilor 
au figurat, de asemenea, probleme 
legate de relațiile R.F.G cu țările 
socialiste din Europa, convorbirile 
cvadripartite desfășurate în Berlinul 
occidental, ca si probleme privind 
relațiile bilaterale. în amintita con
ferință de presă. Heath a subliniat 
că guvernul britanic sprijină politica 
Bonnului față de țările din răsăritul 
Europei.

O sută opt savanți din S.U.A., 
Canada, Danemarca, Franța, 
R.F.G., Anglia și Suedia vor par
ticipa la elaborarea unui pro
gram de explorare a planetelor 
îndepărtate, anunță Administra
ția națională americană pentru 
cercetarea spațiului cosmic 
N. A S A. In comunicatul 
N.A.S.A., se precizează că zbo
rurile in acest scop sînt progra
mate pentru finele actualului de
ceniu. Proiectul prevede lansa
rea de sateliți fără echipaj uman 
în direcția planetelor Jupiter. 
Saturn, Pluton, Uranus. Savanții 
vor studia forma și caracteristi
cile sateliților și traiectoriile op
time pentru culegerea de infor
mații științifice, precum și ex
periențele ce vor trebui efec
tuate in cursul survolării plane
telor.
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