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Uzina de mașini grele predomină o nouă zonă industrială în București Foto :

Va invităm mai des O

profesori universitari!
TEME DE CERCETARE INTERESANTE ■ POSIBILITĂȚI

în uzina, tovarăși

Priorități pe agenda
economică a noului an

ÎN INDUSTRIA
LEMNULUI

Convorbire cu tovarășul Minai SUDER, ministrul industriei lemnului

Istă două cifre semnificative pentru dezvoltarea industriei lemnului 
In actualul cincinal : creșterea producției globale cu 24,2 la sută are 
loo in condițiile în care masa lemnoasă exploatată se reduce cu 4,4 la 
sută față de cincinalul precedent. După cum se vede, este vorba de sa
tisfacerea unei cerințe majore a etapei pe care, la ora actuală, o par
curge întreaga economie națională — și anume, VALORIFICAREA PE 
O TREAPTA SUPERIOARA A RESURSELOR NATURALE ALE TA
RII, INTRE CARE LEMNUL DEȚINE UN ROL DE SEAMĂ. Care sînt 
direcțiile ce jalonează activitatea acestei importante ramuri a econo
miei naționale în cel de-al doilea an al cincinalului și cum, prin ce 
resorturi, se va acționa pentru ca sarcinile stabilite prin planul de stat 
să fie îndeplinite în mod exemplar ?

— Aș dori, ca înainte de prezen
tarea propriu-zisă a obiectivelor ca
racteristice industriei lemnului in 
acest an, ne-a spus ministrul indus
triei lemnului, să subliniez că toate 
rezultatele bune obținute anul tre
cut — produse peste plan în valoare 
de 414 milioane lei, peste 170 de 
milioane lei beneficii suplimentare — 
reprezintă suma efectelor unor 
ample măsuri declanșate la începutul 
acestui cincinal pentru perfecționa
rea producției, ridicarea pregătirii 
profesionale a cadrelor, continua îm
bunătățire a calității produselor. Re
venind la obiectivele anului 1972, vă 
pot spune că ele vizează, în conti
nuare, utilizarea intensivă a întregu
lui potențial economic pentru o cît 
mai înaltă și mai complexă valori
ficare a masei lemnoase, prin desco
perirea și mobilizarea unor noi re
surse. Creșterea volumului produc
ției cu aproape un miliard de lei, în 
condițiile în care masa lemnoasă ex
ploatată și dată în producție va fi 
mai mică cu aproape o jumătate de 
milion de metri cubi, reprezintă 
sarcina fundamentală către care con
verg toate preocupările celor aproape

300 000 de lucratori din ramura in
dustriei lemnului, celulozei și hîrtiei.

— Dată fiind complexitatea .și 
amploarea acestei sarcini, v-am 
ruga, tovarășe ministru, să pre
cizați care vor fi punctele de 
sprijin în atingerea acestui im
portant obiectiv ?

— La realizarea acestei substan
țiale creșteri avem în vedere, in 
primul rînd, darea în funcțiune a 
unor noi capacități de producție — 
fabrici de plăci din așchii și fibre 
din lemn, fabrici de mobilă și de 
celuloză și hîrtie — profilate pe va
lorificarea lemnului de slabă cali
tate, a lemnului mărunt, a deșeuri
lor, rumegușului și maculaturii, dai’ 
care vor asigura, in același timp, o 
prelucrare superioară a masei lem
noase. Avem, de asemenea, în ve
dere utilizarea mai rațională a ca
pacităților de producție existente, a 
mașinilor și instalațiilor prin gene
ralizarea schimbului II și extinde
rea schimbului III, prin utilizarea 
cu maximă eficiență a fondului de 
timp disponibil. Toate aceste 
suri, alături de multe 
permite ca în anul pe

ceput de curînd, întregul spor 
producție să fie realizat pe seama 
creșterii productivității muncii.

— Ne-ați prezentat sarcina 
fundamentală a planului pe a- 
cest an ; am reținut totodată și 
unele măsuri pe care le aveți 
in vedere in scopul înfăptuirii 
ei exemplare. Totuși, pornind 
de la o serie de neajunsuri ma
nifestate in activitatea unor fa
brici și combinate, lipsuri care 
s-au repercutat in nerealizarea 
integrală a planului la cheres
tea de fag, placaje și PAL, sor
timente mult solicitate de bene
ficiari, am dori, tovarășe mi
nistru, să vă referiți, mai con
cret, la modul in care 
cerea ministerului urmează 
acționeze pentru ca in i 
an asemenea situații să nu 
mai poată repeta

condu- 
i să 
acest 

se

— Vorbind despre restanțele 
registrate la cheresteaua de fag, 
să subliniez că ele s-au datorat, 
cea mai mare parte, unor lipsuri or
ganizatorice manifestate în activita
tea combinatelor de exploatare 
și industrializare a lemnului din 
Deva, Tr. Severin, Sebeș, Tg. 
Secuiesc și Tg. Jiu. In ce privește 
neîndeplinirea planului la ' placaje 
și PAL, de către unitățile din Tg. 
Jiu și Caransebeș, aceasta, așa cum 
de altfel s-a subliniat și în presă, 
este urmarea modului defectuos de 
funcționare a unor utilaje și linii

în- 
țin 
în

M. Andreeseu

DE CONTRACTE RECIPROC AVANTAJOASE a O
POARTĂ A COLABORĂRII TOT MAI LARG DESCHISĂ
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Hamburg?
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cooperator

Convorbire realizată de 
Constantin DUMITRU
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PICĂTURA DE CERNEALĂ

(Continuare îd pag. a IlI-a)

DE INFORMAȚIE ECONOMICĂ?

Trandafirii casei
— Oamenii au prins gust. Plantează prin ogrăzi. 

Iftodie Leopold, nu mai departe, și-a plantat văratecă. 
Ba a încropit in curte și o mică arie de viță. Toader 
Tămășanu a deprins altoitul de trandafiri. Vin oamenii 
la ei amândoi și...

Pornind de la această relatare nu-i greu să-ți în
chipui primăverile la Stoișești. Sat pierdut intre dea
lurile repezi ale Vasluiului. Îndată ce pămintul prinde 
a se dezmorți, in orele lor de răgaz, ci.fi cooperatori nu 
fac drumul pină la Iftodie Leopold, megieșul lor, in 
poarta și in casa căruia au loc dialogurile :

— Mi-a rămas o svinzurătură de loc intr-un colț 
de ogradă. Pămînt rău, ca „pe ripă". Ce zici, n-ar 
merge o terasă și cițiva butuci din ăia, de

— Am.
Sau :
— Mi-am făcut casă .nouă. Nevasta zice 

viță pin’la streașină. S-ar potrivi Muscatul
— De ce nu ?
Nu-i greu să-ți imaginezi primăverile la Stoișești.

Megieșii lui Toader Tămășanu — poate aceiași care 
au fost și la Iftodie Leopold, poate alții — urcă dru
mul și pînă la casa lui. Se minunează de 
cite știu să alcătuiască mîinile acestui 
de-al lor.

— Aș vrea niște trandafiri roșii-flacără.
— Am.
— Mă înveți și cum să-i plantez, să-i ocrotesc ?
— Asta se învață ușor.
Sau :
— Tămășene, am niște trandafiri de altoit.
— După ce-oi termina cu treburile, vin. Așa, mai 

pe seară. Cu un simplu briceag de altoit și cu. o mare 
pasiune pentru frumos, Toader Tămășanu aduce ati- 
tea bucurii oamenilor din Stoișești.

In crucea verii tufele de trandafiri — albi, roșii, gal
beni, frez, incorporând în petalele gingașe toată cro
matica rivnită și de oamenii acestor locuri — tranda
firi moșiți in primăvară de o mină cu noroc dau fru
musețe nouă fiecărei locuințe, satului întreg. Împli
nește, intr-un cuvînt, o adincă aspirație estetică a ță
ranului de azi pe care timpurile vitrege din trecut 
n-aveau cum să i-o aducă. In crucea toamnelor — pe 
dealurile terasate de cooperatori și transformate in 
podgorii strugurii atârnă greu și dulce în așteptarea 
culegătorilor.

Râvna statornică cu care cooperatorii caută tranda
firii lui Tămășanu și altoiurile fermecate ale lui Leo
pold oferă ea însăși o idee despre aspirațiile acestor 
oameni, despre universul emoționant dominat de se
tea pentru frumos și util a satului nostru socialist.

Ilie TANASACHE

Maiestății Sale REGINEI

MARGRETHE A ll-A A DANEMARCEI

In numele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, al guvernului român și al meu 
personal, adresez Maiestății Voastre și familiei 
regale sincere condoleanțe în legătură cu înce
tarea din viață a Maiestății Sale Frederik 
al IX-lea.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

In județul Argeș

Potențialul științific de 
care dispune învățămîntul 
superior poate fi valorifi- 

, cat pe multiple căi, U.na . 
din ele : cercetarea științi
fică pentru producție, pe 
bază de contract. în dia
logul concret catedre uni
versitare — uzine se reali
zează conexiunea învăță- 
mînt - cercetare - produc
ție, trăsătură definitorie a 
școlii superioare moderne 
contemporane. Există.

tr-adevăr, în ultimii ani o 
preocupare tot mai vizibilă 
în direcția circumscrierii 
activității de , cercetare ști
ințifică ffi- aria' p'roblenielor ’ 
cardinale ale construcției 
socialiste. Iată de pildă ce 
ne spune 
Alexandru . .
rector la Institutul politeh
nic din București :

— în cursul anului 
numeroase catedre au 
bilit relații strînse, de 
gă durată, cu unitățile 
ductive, pe bază de

Noi capacități de producție
PITEȘTI (prin tele

fon de la Ștefan Gre- 
cu). Zestrea economică 
a județului Argeș s-a 
îmbogățit în primul 
an al cincinalului ac
tual cu 21 noi obiec
tive industriale și ca
pacități de producție. 
Numai în- cadrul Uzi
nei de autoturisme din 
Pitești, de exemplu, au 
început să producă mai 
multe noi capacități 
ale secțiilor de turnă-

torie neferoase, ma- 
trițerie, segmenți, mon
taj grupuri mecanice, 
iar finalizarea lucrări
lor de extindere și 
modernizare a unor 
spații productive la 
uzina mecanică „Mus
cel"
dus la 
ducției 
me de 
ducției
70 CP și echipamente

din Cîmpulung a 
creșterea pro- 
de autoturis- 
teren, a pro- 

de motoare de

mecanice pentru auto
utilitarele TV.

Investițiile alocate în 
acest an de stat pen
tru ridicarea Argeșului 
pe noi coordonate eco
nomice și social-cultu- 
rale depășesc cu 43 la 
sută pe cele ale anu
lui trecut. Realizarea 
lor va însemna, între 
altele, apariția pe har
ta județului a 32 noi 
unități și capacități de 
producție.

1970 
sta- 
lun- 
pro- 
con- 

tract. Dintre cele 51 teme 
înscrise în planul de stat 
au fost încheiate contracte 
de colaborare pentru 25 de 
teme, la care se adaugă alte 
87 teme supraplan. Valoa
rea contractelor de cerce
tare științifică încheiate cu 
producția este de peste 8 
milioane lei...

— Dar în 1971 ?
— Aproape 130 de con

tracte care se ridică la o 
valoare de circa 16 milioa
ne lei.

— Din punct de vedere 
tematic...

— Lucrările efectuate pen
tru industrie s-au încadrat 
în două mari categorii : a) 
studii teoretice și cercetări, 
experimentale în vederea 
perfecționării unor apara
te, mașini, instalații sau 
procese tehnologice ; b) în
cercări și măsurători cu
rente, expertize tehnice, 
realizarea unor aparate sau 
dispozitive.

Ne oprim la cîteva con-

tracte încheiate in 1971: co
laborarea cu uzinele de 
metale neferoase Baia 
Mare, în scopul micșorării 
pierderilor de metal util 
(cupru) prin care se recu
perează circa 900 tone cu- 
pru/ăn, ceea ce reprezintă 
beneficii de aproximativ 
3 milioane lei ; realizarea 
unei emulsii și a unui ulei 
de ungere indigene pentru 
laminorul de bandă la rece 
de la Combinatul siderurgic 
Galați (în acest fel se va 
elimina importul respecti
velor produse și se obține 
o economie în valută 
milion și jumătate); 
milarea în 
nologiei de 
bon ridicat , , 
mid) pentru Centrala in
dustrială Hunedoara ; obți
nerea sintezei unui inhibi
tor de coroziune destinat 
laminorului de benzi la 
rece de la marele combinat 
gălățean (valoarea contrac
tului : 200 000 lei) ; realiza
rea unor dispozitive specia
le solicitate în prezent din 
străinătate pentru încerca
rea locomotivei electrice 
Co-Co de 5 000 KW.

întrerupem aici șirul e- 
xemplelor oferite de poli
tehnica bucureșteană. Sta
tistic, mai amintim că insti
tutul de același profil din 
Iași a încheiat 71 de con
tracte valorînd mai mult

Victor VIȘINESCU

0 TONA DE HIRTIE PENTRU UN DRAM
Cerința perfecționării sistemului 

informațional vizează nu numai eco
nomia națională' în ansamblu, ci și 
fiecare din unitățile ei componente, 
de bază, adică . întreprinderile. în 
acest context, raționalizarea și sim
plificarea evidenței în întreprinderi, 
eliberarea „canalelor informaționale" 
de o însemnată cantitate de formu
lare, care cuprind adeseori multipli
cate aceleași date, se impun cu ne
cesitate pentru obținerea de infor
mații economice sintetice, cu caracter 
cit mai util, absolut necesare luării 
de decizii optime și de maximă efica
citate practică.

Recent, a fost înființată ca organ 
de lucru al Consiliului de Mi
niștri COMISIA GUVERNAMEN
TALA PENTRU RAȚIONALIZAREA 
SISTEMULUI DE EVIDENTĂ ÎN U- 
NITĂȚILE SOCIALISTE. Nenumăra
te fapte relevă oportunitatea creării a- 
cestei comisii — ale cărei sarcini și 
atribuții, obiective și preocupări vor 
forma obiectul unei reveniri în coloa
nele ziarului. în industria ușoară, 
de pildă, datorită multitudinii și ii- 
versității profilelor de producție. în 
interiorul întreprinderilor și între 
acestea și torurile lor de resort se 
vehiculează un număr mare de in
formații economice. Cum reușește 
sistemul informațional economic în 
această ramură să prezinte' situa
țiile în mod rapid și cît mai exact 
factorilor de decizie ? Care au fost 
soluțiile adoptate pentru a trans
forma acest sistem de informare în-

tr-un mecanism flexibil, care să 
permită luarea unor decizii optime ?

Sînt întrebări la care am cău
tat să obținem un răspuns în an
cheta întreprinsă în cîteva centrale 
și întreprinderi ale industriei ușoare. 
Din aceste investigații s-a desprins 
clar că mai sînt încă foarte multe lu
cruri de făcut pentru raționalizarea 
evidenței, a fluxurilor informațio-

folosirea în continuare a unor prac
tici învechite ce împiedică perfecțio
narea fluxurilor informaționale, rațio
nalizarea purtătorilor de informații. 
Iar atunci cînd un studiu de perfecțio
nare a sistemului informațional econo
mic reușește să-și facă drum și să-și 
găsească aplicarea, cazul rămîne une
ori izolat. ■ Bunăoară, pentru întârzie
rea întocmirii și transmiterii /docu-

• Informații suprapuse, într-un labirint de formu
lare © Dotarea cu calculatoare trebuie însoțită de un 
efort de concepție pentru raționalizarea evidenței • De 
ce proiectele realizate cu CEPECA stau în rafturi și 

nu se aplică în întreprinderi ?

nale. Se 
formularistică 
munca pentru completarea acelorași 
documente în
multiple niveluri, ocupă în continuare 
importante forțe, iar proiectele de 
perfecționare a sistemului informa
țional economic, realizate împreună 
cu CEPECA, stau aranjate în rafturi, 
în loc să fie aplicate în practică.

Există o contradicție evidentă în
tre acțiunea de dotare cu echipa
ment de calcul a întregii noastre e- 
conomii — tendință ce se manifestă 
pregnant și in industria ușoară — și

menține, in continuare, o 
destul de stufoasă,
diferite birouri, la

mentațiel privitoare La recepționarea 
— sortarea — spălarea linurilor, în
treprinderea bucureșteană „Textila 
Grivița" plătea anual penalizări în 
valoare de 157 000 lei, cifră înregis
trată și în anul 1969 Toate informa
țiile din formularele de evidență, ca 
avizul de expediție sau factura, ce 
însoțesc materia primă, erau înscrise 
și într-un document recapitulativ. 
La compartimentul transporturilor, 
evidența se ținea atît în registrul de 
intrări vagoane și coletărie. cit și în 
registrul de evidență a transporturi
lor, unde figurau aceleași informații.

Prin aplicarea proiectului propus de 
economistul Dumitru Gorjan, care 
prevede înregistrarea informațiilor o 
singură dată (in loc de 32 docu
mente, la ora actuală au rămas doar 
9), timpul de completare a formu- 
laristicii s-a redus cu 32,4 Ia sută, 
ceea ce aduce anual întreprinderii o 
economie de 80 000 Iei și elimină, 
totodată, penalizările amintite.

La „Textila Grivița" s-a obținut 
deci un real succes în lupta cu iner
ția într-un perimetru al unei apa
rente automulțumiri privind perfec
ționarea sistemului informațional 
economic. O experiență care, .după 
cum ne-au asigurat specialiștii de la 
CEPECA, ar trebui să fie generali
zată neîntîrziat. Dar cite alte între
prinderi similare au aplicat acest 
sistem ? Deși se află în subordona
rea aceleiași Centrale industriale a 
linii din București — nici una 1 între
prinderi ca Uzinele textile din Cis- 
nădie, Fabrica de postav din Buhuși 
sau întreprinderea „Integrata" din 
Constanța, care intîmpină dificultăți 
asemănătoare cu cele ce se înregis
trau la „Textila Grivița", nu s-au 
dovedit a fi interesate să fructifice 
aceste îmbunătățiri. Și, astfel, lipsa 
de receptivitate la nou, tărăgănarea 
întîrzie aplicarea în practică a unor 
realizări de acest fel, care ar putea 
aduce importante economii și ar eli-

Adrian POPESCU

(Continuare în pag. a V-a)

rășelul acesta, dintre livezi și podgorii, 
capăt de linie ferată, dar mijloc de 
șosea asfaltată intre Iași și Botoșani, 
cuprinde atita istorie și legendă in mo
desta lui așezare cit trei cronici la un

loc. Mărturie a trecutului lui stau doar cele 
două ctitorii, a lui Ștefan cel Mare (1492) și a 
lui Petru Rareș (1542), ambele podoabe de arhi
tectură medievală specifică epocii și ambele 
refăcute in anii puterii populare ; și mai sint 
ruinele fostei curți domnești a Măriei Mușat, 
curte zidită înainte de 1384.

„Aici, cei dinții domni ai Moldovei și-au avut 
reședința de la răsărit a țării", scria Nicolae 
Iorga. marele savant care era găzduit la Za- 
gavia Hirlăului săptămâni întregi studiind docu
mente și locuri. De altfel, aici a locuit drama
turgul Ronetti-Roman, aici au venit in ospeție 
Delavrancea, Sadoveanu (autorul unei schițe 
dramatice, care poartă Hirlăul în titlu), D. Guști, 
Topirceanu, Gala Galaction, Cezar Petrescu și 
alții, atrași fie de frumusețea locurilor și dul
ceața podgoriilor, fie de aburul legendelor și al 
istoriei.

Și, cu toate acestea, Hirlăul se scufunda în 
uitare an de an, legănat doar de amintiri. Abia 
acum, în zilele noastre, a devenit teritoriu de 
oraș nou, adică de centru 
Cum ?

Nu e vorba de edificarea 
centru care pornește de la 
avem destule în țară, ci de

urban in devenire.
peste noapte a unui 
nivelul zero, cum 
o gindită reanimare 

și readucere in circuitul urbanistic modern a 
unui orășel care nu poate uita ce a însemnat 
cindva. Păstrînd din trecut numai ceea ce are

DINTRE LIVEZI
RĂSARE

UN ORAȘ

specific, Hirlăul de azi se racordează la civili, 
zația socialistă pe mai multe coordonate, tin- 
zind, în primul rind, spre un embrion industrial 
(secția de tricotaje „Moldova", fabrici de pro
duse alimentare), spre instituții corespunzătoare 
(liceul, cu circa o mie de elevi, spitalul unificat, 
cu șase secții, noul cinematograf, primăria etc.), 
și apoi spre asigurarea unor condiții de viață 
îmbunătățite pentru populație (aducțiunea apei 
potabile și industriale, canalizare, complexe 
comerciale, blocuri de locuințe etc).

Din biroul primarului avem ca in palmă în
tregul orășel dintre podgoriile arămii. Împreună 
încercăm să privim pe fereastra viitorului.

— Hirlăul trebuie să devină un obiectiv tu
ristic Foarte atractiv : il recomandă pitorescul 
așezării, vestigiile istorice și, mai ales, darurile 
pământului. Avem in proiect o cramă a Răre- 
șoaiei și un restaurant pescăresc lingă iazul 
Gurgueta. Restaurantul trebuia să fie realizat 
anul acesta.

— Hotelul 
tru 1973 ?

— Poate fi
— Ne mai trebuie urgent și o casă de cultură.
— La Pircov a fost descoperit un izvor de ape 

sulfuroase, mai puternic decît cel de la Strunga. 
Aici este și un puternic centru forestier.

— Să ne sporim pe mai multe căi o dată forța 
industrială. De ce nu și o făbricuță care să va
lorifice la fața locului resursele lemnoase, in 
loc de a le expedia prin toată țara ?

— Și, la o adică, de ce nu prelungirea liniei 
ferate pină la Botoșani, să fie o legătură directă 
Iași—Botoșani ? Doar la fel s-a procedat și cu 
șoseaua.

— Unde hotărim amplasarea muzeului de is
torie și arheologie ? Că de făcut trebuie să-l 
facem, nu mai încape zăbavă.

...De făcut, toate se cer făcute, fiindcă Hirlăul 
ambiționează să devină cit mai repede .ceea ce 
e indicat pe hartă : oraș nou.

Vorba moldovenească : nu mai încape zăbavă.

Dar cam intirzie. 
turistic nu era prevăzut pen-
devansat in 1972.

Aurel LEON

Excelenței Sale

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele 

al Republicii
Consiliului de Stat
Socialiste România

Am onoarea să confirm primirea cordialului 
dumneavoastră mesaj, pe care mi l-ați adresat 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 50 ani.

Vă mulțumesc foarte sincer și vă rog să ac
ceptați urările de sănătate, viață lungă și feri
cire personală, de prosperitate pentru poporul 
român, pe care poporul guineez, partidul și gu
vernul său, precum și eu însumi le exprimăm 
la rîndul nostru.

Sîntem încredințați că excelentele relații exis
tente între cele două țări ale noastre se vor în
tări continuu, spre cel mai mare folos al ambe
lor noastre popoare.

Cu cea mai înaltă considerațiune

AHMED SEKOU TOURE
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luarea deci- 
acordarea 

despăgubiri -

la un cuantum mult 
mare.

re- 
ca- 
ni-

dăruit 
de mii 
patrio-

— Potrivit noii1 
glementări, in ce 
zuri și pînă la ce 
vel se ridică despăgu
birile ce se plătesc de 

■ către ADAS 7

— în ce mod. se sta
bilesc despăgubirile de 
plato și care sint obli
gațiile . asiguraților în 
caz de accidente ?

Convorbire cu tovarășul Ștefan POPOVICI, 
președintele Administrației Asigurărilor de Stat

„Nu primim comenzi, sin- 
renovare".
părut rău că aceste teste peste măsură de

Cetățenii municipiului Tr. 
Severin, care au 
orașului lor zeci 
de ore de muncă 
tică, și-au văzui încunu
nate de succes strădaniile 
depuse : municipiul lor a 
fost premiat pentru fru
musețe și bună gospodă
rire (locul III pe țară).

este adevărat.

cei de la I.P.V.L.F.,

făcut rost de

AM PRIMIT SCRISOAREADV!

MB

„Fortuna", ca ma- 
putea oferi și asl-

unei 
că 

tot

ce 7
spune că dv., gospodinele, 
într-o continuă criză de

DIALOG
V

CETĂȚENESC

Creșterea continuă a producției interne de auto
vehicule și, implioit. a parcului auto aparținînd or
ganizațiilor socialiste și cetățenilor, precum și spo
rirea numărului de turiști care vizitează România
cu autovehicule proprii duc la intensificarea circu
lației pe drumurile publice. In aceste condiții, a 
apărut necesitatea protejării, pe de o parte, a vic
timelor accidentelor de circulație (prin repararea cu 
promptitudine a prejudiciilor suferite de acestea), 
iar pe de altă parte a intereselor materiale ale de
ținătorilor de autovehicule. După cum s-a mai anun
țat, pentru rezolvarea acestei probleme de larg in
teres social, a fost emis Decretul nr. 471/1971 prin
care, printre alte măsuri cu privire Ia asigurările de 
stal, s-a introdus și asigurarea prin efectul legii de 
răspundere civilă pentru pagubele produse prin ac
cidente de autovehicule. In legătură cu principalele 
prevederi ale acestui decret in materia asigurării de 
răspundere civilă, numeroși cetățeni, între care, fi
rește, posesori de autovehicule solicitînd redacției 
unele precizări, ne-am adresat președintelui ADAS:

— Vrei să scrii un reportaj des
pre ziua de muncă a unei gospo
dine ?

— Da.
— De 
— Se

sînteți 
timp.

— Nu
Pentru a mă convinge, gospodina ■ 

se îndreaptă spre telefon. La 
celălalt capăt al firului, „serviciile 
la domiciliu".

— ...Da, notez : 4 kg cartofi. 1 kg 
roșii, 1/2 kg morcovi, 2 kg de fruc
te. Pînă Ia ora 10 comanda dv. va 
fi expediată acasă.

...în mai puțin de 10 minute, în
treaga listă es
te epuizată. Ve- 
selă, bine dis- 
pusă, „Gospo
dina" noastră a- _ -
daugă: „Ai vă- i? K O
zut ? Am rezol- /B ■ ■ B
vat totul sim- -n < ■ f-B I
piu și civilizat". f »W If

Dar respecti- 
dialog pe 
l-ați urmă- 
este imagi- 
Ne-am gîn- 

dit că, de fapt, 
așa ar putea să 
înceapă ziua de 
muncă a 
gospodine, 
un număr 
mai mare de unități comerciale ar. 
trebui să ofere asemenea servicii.'

Noi, ca cetățeni, ne-am dori ca 
ele să fie mai multe și mai bune 
ca cele din. dialogul imaginat mai 
sus. Știm însă bine că nu se poate 
face totul cît ai bate din palme. 
Ceea ce ne determină să adu
cem în discuție activitatea lor 
este efortul foarte mic pe care-1 
fac unele unități comerciale pen
tru ce pot rezolva acum, cu po
sibilitățile pe care le au, spre a 
promova aceste forme de serviciu. 
Crearea unor asemenea prestații 
se află la noi la început de drum 
și nimeni nu așteaptă ca ele să 
atingă de la început perfecțiunea. 
Așteptăm însă să ne întilnim cît 
mai des cu ele, să existe preocu
pare permanentă pentru îmbunătă
țirea activității celor existente.

Dar cum stau lucrurile în reali
tate ?

— Rețeaua unităților noastre — 
ne spune ing. Constantin Stănes- 
cu, șeful serviciului comercial al 
I.P.V.L.F. București — ă crescut în 
ultimii doi ani cu peste 100 de, uni
tăți. A fost creat, de 'asemenea, 
supermagazinul cu autoservire 
„Fortuna". Aceste măsuri arată că 
sintem preocupați pentru a veni 
cit mai mult în intîmpinarea cerin
țelor femeii-gospodine.

— Nimeni nu neagă aceste efor
turi. Dar de ce nu mergeți mai de
parte ? Se. cer, de pildă, unități cu 
autoservire, case de comenzi.

— Eu cred că 
gazin-etalon, ar 
fel de servicii.

— Dar pe dv., 
ce vă împiedică ?

— Ca să fiu sincer n-am studiat 
pînă acum în mod serios posibili
tățile funcționării lor. Am putea 
înființa servicii la domiciliu în ca
drul fiecărui depozit. Pe lingă uni
tățile mari din cartierele noi (care 
sint foarte solicitate) am putea 
crea servicii de comisioane : am 
putea organiza automagazine care 
să ofere salariatelor — la ieșirea 
din schimb — posibilități de a-șî 
procura imediat proviziile necesare 
bucătăriei.

...Rafturile magazinului „For
tuna" sint aprovizionate cu tot 
ce-și dorește o gospodină. Dar ca 
să cumperi, ești obligat — indiferent 
unde ai domiciliul — să faci depla
sarea pînă la capătul Căii Victo
riei. „Fortuna", cel mai mare ma
gazin din țară, în mod inexplica
bil, nu primește nici o comandă de 
mărfuri la domiciliu. Parcă tocmai 
pentru a ne întări nedumerirea, 
tovarășul N. Stanca, directorul a- 
cestei unități, spune în cunoștință de 
cauză : „Magazinele cu profil simi
lar din alte țări prestează în mod 
obligatoriu servicii la domiciliu. E 
normal !“.

— Dacă e normai, de ce nu fa
ceți și dv. la fel ?

— Noi cunoaștem necesitatea a- 
cestor servicii, dar nu sintem spri
jiniți pentru a le practica. Maga
zinul nostru este foarte solicitat 
incit spațiile de depozitare hu mai 
fac față cerințelor. Există în veci
nătate un garaj care, pentru două 
mașini.1 ușor de garat și în altă 
parte, ocupă un spațiu în care am 
putea crea 
domiciliu'.- 
drept, dar 
nimănui.

— In concluzie ?...
— Dacă obținem acest spațiu sau 

altul, într-o săptămînă sintem gata 
să anunțăm crearea serviciului la 
domiciliu.

Iată cu ce rezultate s-au soldat 
cererile noastre și la „microcasele" 
de comenzi create, în fiecare sec
tor, tocmai cu scopul de a oferi 
servicii rapide — tu economie de 
timp — unui număr cît mai mare 
de solicitanți.

„Microcasa" sectorului I (ne răs
punde la apel o voce oarecare) : 
„Nu primim comenzi. Avem ma
șina defectă. Reveniți peste 2—3 
zile". — „Microcasa" sectorului 2 : 
„Dacă mai servim la domiciliu ? 
Nu știu, să întreb pe șefu’“. Pauză, 
apoi : „Nu se maț servește, fiindcă 
n-are cine. Omul'care aducea co
menzile e în spital. Reveniți dv. 
peste o săptămînă-două". —

rale comerciale București, care răs
punde de sectorul alimentar, să în
deplinească acest rol.

Dînsul, toarte amabil, pune mina 
pe telefon și face pe loc un son
daj :

— Tovarășe Georgescu, cum mai 
merge „microcasa" dv. de comenzi? 
(e vorba de directorul O.C.L. Ali
mentara, sectorul 1 — n. a.).

— Bine, tovarășe director gene
ral. I-am dat și mașină nouă.

După spusele directorului, 
„microcasa" are mașină nouă, după 
spusele responsabilului ' e.„ defectă 
de 2—3 zile.

— Tovarășe Petrescu, cum stați 
cu casa de comenzi ? (e vorba de

bilitate. Valoarea medie a comen
zilor pe care le primim se ridică, 
în general, la 80—100 lei.

Am făcut un ultim popas în ca
binetul tovarășului Ștefan Voicu- 
Icscu. director adjunct al direcției 
generale comerciale a Capitalei. 
Discuția a arătat clar că organis
mul de specialitate al municipiului 
cunoaște carențele acestor servicii, 
că este hotărît să acorde o atenție 
mai. mare dezvoltării lor în toate 
sectoarele care efectuează presta
ții pentru populație. Ne-au fost în
fățișate și citeva măsuri care sint 
de natură să revitalizeze aceste 
servicii. Există, de pildă, un pro
iect de dublare a

— Ce aduce nou a- 
sigurărea prin efectul 
legii de răspundere ci
vilă față de formele 
similare de asigurare 
facultativă practicate 
pînă în prezent ?

practicate facultativ și da
torită faptului că ea cu
prinde pe toți deținătorii 
de autovehicule, garantea-” 
ză o protecție largă, iar 
despăgubirile se plătesc

de judecată sau de arbi
trare. persoanelor păgu
bite prin vătămare corpo
rală sau deces, precum și 
prin avarierea ori distru
gerea unor bunuri. Pen
tru avarierea sau distru
gerea bunurilor în unul și 
același accident, ADAS 
plătește despăgubiri pen
tru pagube de peste 300 
lei și pînă la 100 000 lei, 
inclusiv, iar în cazul vă
tămării corporale sau de
cesului, se acordă despă
gubiri pentru întregul 
prejudiciu. Spre deose
bire de vechea formă fa
cultativă de asigurare, 
noile reglementări prevăd 
achitarea de despăgubiri 
de către ADAS chiai' dacă 
cel care conducea auto
vehiculul era o altă per
soană decît asiguratul, 
precum și în caz de vătă
mări corporale sau dece
se. chiar dacă autorul ac
cidentului 
identificat.

în cazul vătămării cor
porale ori decesului unor

a rămas ne-

•••

DA, DAR ND PRIMIM DOMENIU
„Microcasa" sectorului 3 : „Primim 
comenzi, dar după ora 8, cînd vine 
contabilul (!). însă vă prevenim, nu 
veți putea fi servit decît după 
orele 17.00". — „Microcasa" secto
rului 4. Cineva strigă in pîlnia re
ceptorului : „Nea Ilie — (probabil 
nea Ilie e șeful — n. a.). Ne în
treabă unu’ dacă mai primim co
menzi pentru acasă ? Ce să-i spun? 
După o scurtă pauză : „Microcasa" 
noastră s-a desființat, tovarășe !“ 
(Sărim peste „Microcasa" sectoru
lui 5 întrucit ea este reprezentată 
de „Casa Mercur"). — „Microcasa" 
sectorului 6 : ..Nu tovarășe, nu mai 
servim la domiciliu. Adresați-vă în 
altă parte". — „Microcasa" secto
rului 7 : „Dumneata ești, probabil, 
nou în cartier. Nu mai funcționăm 
de un an". — „Microcasa" sectoru
lui 8 : "
tem în

Ne-a 
nu au putut fi făcute, pentru fie
care microcasa, în birourile direc
torilor celor 8 organizații . comer
ciale alimentare din Căpitală. Api

directorul O.C.L. Alimentara din 
sectorul 4 — n. a.).

— în general merge, tovarășe 
director...

Mai e oare nevoie să precizăm că 
și ceilalți directori erau gata să ra
porteze direcției generale că „în 
general" merg bine „microcasele" 
de comenzi din sectoare ?

Statisticile arată clar că în Ca
pitală există 7 unități „Gospodina" 
specializate (ale alimentației publi
ce) și peste 60 de raioane care 
oferă semipreparate în cadrul uni
tăților „Alimentara". în postura de 
solicitanți de comenzi la domiciliu 
ne-am dat seama că doar o sin
gură unitate funcționează după 
principiile ■ caselor de comenzi : 
„Gospodina" organizată la restau
rantul Orizont. Au cumva corner- 
cianții în acest domeniu de întîm- 
pinat greutăți
mari în crearea serviciilor la do
miciliu ?

— Nicidecum — ne spune Alex. 
fi dorit să vedem cum ar, justifică Șerbătiescu. directorul I.A.'P.L, Co- . 
ei. rapoartele care informea
ză pe șefii lor că au creat în 
fiecare sector, pentru buna servire 
a populației, unități cu serviciu la 
domiciliu. L-am rugat însă pe 
directorul adjunct al direcției gene-

capacității — ca 
număr de co
menzi — a ca
sei „Mercur" ; 
exista intenția 
— perfect reali
zabilă — ca 20 
la sută din lap
tele ce se des
face cu' amă
nuntul să fie 
distribuit prin 
abonamente la 
domiciliu (în 
prezent acest lu
cru se realizea
ză numai în 
procent de 4 
la sută) : există 
preocupare pen
tru introducerea 
desfacerii pîinii 
abonamente la 

de asemenea, un

troceni. în ce ne privește, am re
partizat restaurantului două auto- 
scuter'e și orice ^comandă înregis
trată este onorată în decurs de cel 
mult o jumătate de oră. Serviciul 
la domiciliu are și o bună renta-

și pe bază de 
domiciliu ; există, ...
studiu pentru perioada 1971—1975, 
pe baza căruia se va desfășura în
treaga dezvoltare a prestațiilor 
pentru populație.

Putem spune, în concluzie, că di
recția comercială a orientat și 
orientează permanent organizațiile 
comerciale spre dezvoltarea și di
versificarea serviciilor la domici
liu. Acum există și un cadru 
general conturat de planul de 
perspectivă amintit. Dar nu trebuie 
să se aștepte totul numai de la 
direcția comercială. E nevoie de 
mai mult spirit de inițiativă pe te
ritoriul sectoarelor — și în primul 
rînd la consiliile populare care 
conduc pe raza lor de activitate 
toate prestațiile de servicii. Poate 
că tocmai în acest sens, al dezvol
tării răspunderii și inițiativei orga
nizațiilor comerciale, responsabili
lor de unități, va trebui să acțio- 

® neze mai mult decît pînă acum or
ganismul de specialitate al consi
liului popular municipal. Ne place 
să credem că într-un Viitor nu 'ptăa 
îndepărtat 
ginară va 
anti cipație 
rinduri va
necesar, e

gospodina noastră ima- 
constata că dialogul de 
de la începutul acestor 
deveni o realitate. E și 
și posibil.

Constantin PRIESCU

— între diferitele for
me de asigurări facultati
ve, inițiate și puse pînă 
acum la. dispoziția pose
sorilor de autoturisme, 
figura și asigurarea de 
răspundere civilă pentru 
cazurile de pagube pro
duse terțelor persoane 
(alte persoane decît deți
nătorul șau conducătorul 
autoturismului care a 
produs accidentul). Față 
de vechea formă facul
tativă însă, asigurarea 
prin efectul legii prezintă 
numeroase avantaje, atît 
pentru posesorii de auto
vehicule, cît și pentru 
populație. Mai concret, 
este vorba de prote
jarea victimelor acci
dentelor de circulație și 
repararea prejudiciilor 
suferite de acestea prin 
avarierea sau distrugerea 
bunurilor, ori prin vătă
marea corporală sail de
cesul unor persoane. Fie
care cetățean trebuie să 
știe că în cazul unui ne
dorit. firește, accident de 
circulație — petrecut nu 
din vina lui — el benefi
ciază de despăgubiri clă
tite de ADAS.

Caracteristica asigurării 
de răspundere civilă auto 
constă în faptul că 
ADAS pățește dezdăunări 
pentru " toate pagubele 
produse altor persoane, de 
care asigurații se fac vi- 
novati, dar nu plătește și 
pagubele suferite de asi- 
gurații respectivi la auto
vehiculele sau bunurile 
proprii avariate în același 
accident. Pentru acestea 
intervin formele de asi
gurări facultative. ‘

In cazul ciocnirii în
tre două autovehicule, 
ADAS plătește despă
gubiri numai pentru pa
gubele produse la autove
hiculul al cărui deținător 
nu este vinovat de produ
cerea accidentului. în ca
zul în care ambii condu
cători auto șînt vinovați 
de producerea accidentu
lui, ADAS plătește des
păgubiri în raport de vina 
fiecăruia în producerea 
pagubelor.

Asigurarea prin efectul 
legii este superioară celei

Foto : S. Cristian
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de terțe persoane păgu
bite prin accidente de au
tovehicule, dar nu acordă 
despăgubiri și pentru pa
gubele produse prin avarii 
la propriul autovehicul 
(adică în cazuri de incen
dii, derapări, alunecări, 
căderi, ciocniri, calamități 
naturale etc.), pentru si
tuațiile în care avariile 
sint produse dini vina de
ținătorilor de autoturisme 
ori cind nu este vinovată 
o altă persoană. Pentru a- 
semenea situații există, 
formele facultative cu
noscute de asigurare, for
me practicate și de acum 
înainte c acum.
Rezultă î pen
tru astfel de cazuri a- 
sigurările facultative se 
pot. contracta independent 
de asigurarea prin efectul 
legii, noua așivurare intro
dusă înlocuind numai ca
tegoria respectivă de 
răspundere civilă auto. 
Așadar, actuala formă de 
asigurare facultativă de 
răspundere civilă al cărei 
cost este de 315 lei se va 
înlocui cu forma de asigu
rare prin efectul legii de 
350 lei. diferența fiind pe 
deplin justificată de ma
rile avantaje pe care a- 
ceasta le are. după cum 
v-am mai arătat.

— Pe c.ine cuprinde 
asiourarea prin efectul 
legii si care este cuan
tumul de prime car 
trebuie plătit anual ?

Asigurarea

prin efectul legii

a posesorilor

de autoturisme

— în asigurarea nrin 
efectul legii .sînt cuprinși 
absolut toți deținătorii — 
persoanele fizice si cele 
juridice — de autovehi
cule înmatriculate în tava 
noastră cu o caoaritate 
cilindrică de peste 69 cm 
cubî. precuim si persoanele 
străine care circulă cu au
tovehicule înmatricula
te în străinătate, dar care 
nu au asigurări încheiate 
în alte țări, cu valabi
litate pe teritoriul tării 
noastre. De altfel, trebuie 
să snun că în aoroaoe 
toate țările europene po
sesorii de autovehicule 
sint cuprinși, nrin efectul 
lașii. în această formă de 
asigurare.

în privința primelor de 
asigurare pentru orice 
autovehicul, cu excep
ția motociclurilor, se plă
tește anual 175 lei de că
tre organizațiile socia
liste și 350 lei de către 
cetățeni și alte categorii 
de asigurați, iar pentru 
motocicluri — 40 și, res
pectiv, 80 lei.

Chiria pe noiem 
brie 1968 și-o 

„poză de familie

— Trebuie să mențidn'ez 
că despăgubirile se acor
dă pentru sumele pe care 
asiguratul este obligat să 
le plătească cu titlu de 
dezdăunare și cheltuielile

persoane se despăgubesc 
prejudiciile provenite din 
nerealizarea de venituri 
din pricina accidentului, 
prejudicii suferite atît de 
cei accidentat, cît și de 
către cei ce se aflau in 
întreținerea acestuia, dacă 
a decedat. De asemenea, 
se despăgubesc cheltuie
lile prilejuite de acel ac
cident.

După plata despăgubiri
lor către cei prejudiciali, 
ADAS recuperează su
mele acordate de la con
ducătorii de autovehicule 
personale numai în cazu
rile în care accidentul a 
fost produs cu intenție, 
ori in timpul comiterii 
unor infracțiuni prevă
zute de dispozițiile legale 
privind circulația (iar-nu. 
și în caz de contraven
ții). cind autovehiculul a 
fost condus fără consim- 
țămîntul asiguratului, sau 
în cazul altor fapte de o 
deosebită gravitate.

— Pentru 
ziei privind 
operativă a 
lor. asigurații vinovați de 
producerea accidentelor 
sint obligați să înștiințeze, 
în scris, în termen de 24 
de ore de' la produce
rea accidentului, unitatea 
ADAS în a cărei rază de 
activitate s-a produs ac
cidentul și să comunice,, 
de îndată, pretențiile for
mulate de cei 
precum și 
căror acte 
cu accidentul, 
unităti ADAS ori 
leia i n raza 
au domiciliul. De aseme
nea, asigurații sint obii- 

’ gați să ia, potrivit cu îm
prejurările, măsuri pen
tru limitarea pagubelor 
produse.

păgubiți, 
primirea ori- 
în legătură 

aceleiași 
ace- 

căreia . iși

■ ■

— Am reținut, dm 
prevederile decretului, 
că în afară de asigura
rea prin efectul leg'i 
de răspundere civilă 
auto se pot contracta, 
in continuare, și asigu
rări facultative. Puteți 
să ne spuneți care sint 
caracteristicile aces
tora ?

— O ultimă între
bare : cînd intră in vi
goare asigurarea prin 
efectul legii 2

Potrivit asigurării 
prin efectul legii, ADAS 
acordă despăgubiri 
tru prejudiciile de 
asigurații răspund

pen-

— Ea va începe să se 
aplice de la 26 februarie 
1972 și va veni, fără în
doială, în sprijinul și în 
interesul întregii popu
lații a țării, protejată 
astfel prin lege, precum 
și al tuturor posesorilor 
de autovehicule, măsurile 
întreprinse avînd și un 
caracter stimulativ 
spiritului de prevedere.
Convorbire consemnată 
de Petre POPA

secția pentru serviciu la 
Ne-am adresat celor în 
n-am primit concursul

l.G.L. din Galați îi tri
mite un „ultimatum" in
ginerului Octavian Nico- 
lau, din str. Partizanilor 
23. „Ultimatumul" suna 
cam așa : „De ce n-as 
plătit chiria pe luna no
iembrie 1968 ? Dacă în 
termen de 3 zile nu re
zolvi problema..." Tova-

—

TG. JIU (corespondentul 
„Scinteii". Mihai Dumitrescu) : 
La Bumbești-Jiu s-a deschis 
un complex meșteșugăresc. în 
cadrul complexului activează 
secții de reparații radio, tele
vizoare și articole de uz cas
nic, ateliere de croitorie, o 
secție de covoare, un atelier 
foto etc. Noul complex este 
dotat cu mobilier și utilaje 
moderne.

rășul inginer care primi
se și insigna de locatar 
fruntaș in materie de 
chirie și întreținere, pe 
bună dreptate s-a simțit 
ofensat. S-a învoit de la 
servici, a făcut rost de 
dovezi că a plătit chiria 
chiar și pe luna noiem
brie 1968 și, cu dovada in 
proțap, s-a prezentat la 
l.G.L. gălățean. l.G.L.-iȘtii 
s-au uitat la dovadă ș: in 
loc să-i ceară scuze tova
rășului inginer pentru că 
a fost, pus pe drumuri, au 
oftat. A oftat și cel pen- , 
tru care s-a oftat fi se 
părea, că această poveste 
s-a terminat, cum se ter
mină o cutie de chibrituri 
pentru aprinderea unei 
singure țigări. Basme ! 
l.G.L.-iștii, cu toate ci

au ojtat, nu s-au lasat 
impresionați și-au trimis, 
de data aceasta, un „ul
timatum" întreprinderii 
unde lucrează inginerul 
Nicolau : „Rețineți-i din 
salariu 129 de lei pentru 
chiria neplătită pe luna 
noiembrie 1968, plus ma
jorările". Inginerul Octa
vian Nicolau iar s-a în
voit, iar a 
dovezi și...

Va
Va urma 

rurilor de resort și, bine
înțeles, că o dată cu răs
punsul așteptăm și o 
poză de familie a birocra- 
ților alături de „instru
mentul" (piulița) în care 
pisează liniștea oameni
lor.

urma
răspunsul fo-

0 șosea „nivelată" 
cu gropi și alte 

denivelări
\Mai mulți cetățeni din 

satul Scrada-Gorj scriu :
— Acum cițiva ani, șo

seaua care trece prin sa
tul nostru a fost pietrui
tă pe jumătate...

— Pe care jumătate 7 
Jumătatea din lungul ori 
jumătatea de pe latul 
sclei 7

— Au rămas circa 
kilometri nepietruiți. 
pe lung, nici pe

— Care este 
rea ?

— Ce lipsea 
drum nepietruit, 
și mai nepietriiit, și pe 
deasupra să fie și 
impracticabil ?

~ Să dea de sus cu mă- 
zăriche ori cu piatră d-aia 
cit oul de ciță. cum le

zice-ți dumneavoastră, pe 
nedrept, bibilicelor.

— N-ați ghicit, pe noi 
ne-au ajutat ca să avem 
șoseaua și mai a dracu
lui de nepietruită decît 
era, doi tractoriști : Vale
ria Gh. Tulpea și Tudor 
I. Rada.

— Cum v-au „ajutat" 7
— Păi stau in capul sa

tului și vin in fiecare 
seară acasă cu tractoarele. 
Cred că vă închipuiți ce 
pot fi in stare să facă, pe 
timp de ploaie, două trac
toare pe o porțiune de 
șosea făcută din gropi și 
alte denivelări...

Tot e bine. Tot aveți 
noroc că nu vin acasă 
băieții ăștia cu tractoa
rele și in pauza de 
vrinz...

0 lămîie pentru 
solistul de la 

trompetă

șo

doi 
nici

lat. 
întreba-

ca
acestui 

să fie
mai

Cooperatorii din comuna 
Izvoru de ~ 
se treziră, 
iulie 1971, 
care le-a 
minunată.

— Care-i vestea aia ?
— V-a sosit un vagon 

cu țevi pentru irigații.
— Dar noi n-am cerut 

de la nimeni țevi ? !
— Ați cerut, n-ați ce

rut, veniți repede, că de 
nu vă punem să plătiți și 
locații.

Vrind-nevrind coopera-

Costești-Argnș 
cam prin luna 
cu un ceferist 
adus o veste

torii au plătit transportul 
pe C.F.R., au plătit și 
transportul de la C.F.R. 
pînă la C.A.P. Și iată-i 
„proprietari" a 300 de bu
căți țeavă și 180 trepied, , 
tot din
ele ?

— Ce

țeavă galvanizată. 
Si ce-ați făcut cu

să facem ! Ne-am 
concentrat forțele in a- 
ceastă - direcție. Aflind 
că marfa a fost trimisă 
de I. M. Ceahlăul — P. 
Neamț, am corespondat 
cu dumnealor. Dumnealor 
ne-au rugat să nu ne șu- 

, parăm de greșeala făcută, 
și să rezolvăm problema 
scriind Uzinelor de utilaj 
petrolier Tirgoviște, care 
este adevăratul 
tar. Am început 
respondența cu 
viște.
- Și ?
— Și nu știm 

ieșim din „hora" 
care am intrat 
vrem.

proprie- 
deci co- 

Tîrgo-

cum să 
asta în 
fără să

In comuna Bechet-Dolj, 
in ultimele citeva luni au

— Știți cum 
din „horă" 7 
lămîie în fața 
care cîntă „la

puteți ie$i 
Storcind o 
„soliștilor" 
trompetă"

Vă urăm cercetări 
„ușoare"

de avertizare (teren otră
vit). Și cum tarlalele por
nesc din imediata apro
piere a gospodăriilor ce
tățenilor !... Cu ocazia 
cercetărilor s-au găsit 
boabe otrăvite chiar și pe 
izlazul comunal, cit și pe 
drumul din marginea co
munei. Adresa amintită 
mai sus ne anunță că cer
cetările continuă. Le urăm 
cercetări... „ușoare" și mă
suri pe măsura „moli
mei".

Salvare" pro
prietate personală?

— Unii sint rudă cu șo
ferul, alții — prieteni.

— $i ce vă interesează 
pe dv. ? Dacă „Salvarea" 
este proprietate perso
nală 7

— Există și așa ceva ?
— Eu știu că nu. Dar 

dacă intre timp au fost 
puse în vînzare și „Sal
vări" pentru uz personal ? 
Dacă...

Să nu zici hop pînă 
nu treci gîria
scrisoare cam ano ni
ne semnalează, prin- 
altele, că satul At

este despărțit de 
Peretu-Teleor-

murit, in mod foarte mis
terios, 195 de piște, 54 de 
găini, 35 de rațe, 30 de 
curci, 4 oi, un porc și un 
cal. Am trimis scrisoarea 
ce ne-a adus această veste 
tristă forurilor compe
tente și în aceste zile ne-a 
sosit de la Inspectoratul 
miliției județului Dolj a- 
dresa nr. 10113, prin care 
ni se face cunoscut că in 
urma cercetărilor s-a sta
bilit că vinovat de aceas
tă „molimă" se face Ale
xandru Tilitu, președinte
le C.A.P., care a tratat 
cu substanțe toxice (para- 
tion) boabe de griu și po
rumb și le-a aruncat, cu 
ajutorul altor doi membri 
ai cooperativei, pe tarla
lele însămânțate în scopul 
de a distruge dăunătorii, 
fără a pune insă semne

Zice scrisoarea sosită 
din Curtea de Argeș :

- Cam pe la ora 23.30, 
cind iese din șut schimbul 
cloi, la poarta fabricii de
confecții, sosește Salvarea 
cu nr. 31—AG—2139.

— Ce „Salvare" 7
— „Salvarea" spitalului.
- Si?
— O încarcă și pleacă.
— In fiecare seară ?
— Cam în fiecare...

ii®

t“Tj

— Cu ce-o 
accidentați ? 
alifia ?

— Nu sint
— Atunci 

„Salvarea" ?

încarcă ? Cu
De Unde

accidentați'. 
de ce-i ia

O 
mă 
tre 
bești 
comuna 
man de rîul Vedea și ca 
să ajungi dintr-o parte în 
alta trebuie să fie ori un 
ger care să crape pietre
le, ori o căldură de luna 
lui cuptor.

— Nu prea înțeleg ? f
— Rîul Vedea îl poți 

trece ori cind este înghe
țat bocnă, ori cind e foar
te cald și poți să te dez
braci, ca să-l treci din
colo.

— Da dv. n-au fost in
ventate podurile ?

— C.A.P. Albești a adus 
încă de anul trecut mate
rial lemnos pentru con
struirea unui pod.

— Și 7. Ați zis hop 7
— Din greșeală, am zis. 

Și tot din greșeală, din 
materialele aduse s-au .fă
cut niște poduri. Dar da 
case. Și aceste poduri nu 
ne ajută la trecerea girlei.

Cine v-a pus să ziceți 
hop înainte de a trece 
gi"'t 7 Ați areșit. ați gre
sii I

Ntcută TĂNASE
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O
rmărind evenimentele a- 
cestei săptămâni, o idee se 
impune cu pregnanță — a- 
ceea a țării ca o puternică 
și unită familie, preocupată 

statornic să dinamizeze energiile și 
capacitățile întregii obști întru înfăp
tuirea marilor acte sociale ce-i confi
gurează biografia prezentă, ce con
feră prezentului dreptul la istorie.

Cum altfel am putea, de pildă, re
cepta vibranta Chemare a Consiliului 
popular al județului Hunedoara a- 
dfesată tuturor consiliilor populare 
județene din Republica Socialistă 
România ? Ne-am obișnuit în ultimii 
ani ca, la începutul unui an nou, în
truniți în sesiuni, deputății unui 
județ să se consfătuiască și să adre
seze chemărp la întrecere celor
lalte județe ale țării. Mesajul între
cerii, în anul 1972, cel de-al doilea al 
actualului cincinal, pornește d'in- 
tr-unul din județele țării de care-și 
leagă numele industria noastră side
rurgică. Dar, comparînd chipul de azi 
al județului, al localităților sale, pu
terea sa industrială cu cele de acum 
cîteva decenii, sau chiar cu cele de 
acum cîțiva ani, nu este deloc dificil 
să desprindem saltul spectaculos ce 
s-a produs.

Obiectivele întrecerii, așa cum sînt 
exprimate în Chemare, sînt nume
roase ; ele privesc industria locală, 
gospodăria comunală și locativă, pro
iectarea și sistematizarea, investițiile, 
producția de construcții-montaj, dru- 
\jsuri și poduri, folosirea mai rațio
nală a materiilor prime și materiale
lor, sporirea veniturilor proprii la 
bugetul județului (în industria loca
lă, gospodăria comunală, sectorul cir
culației mărfurilor), îmbunătățirea a- 
provizionării populației, înfrumuse
țarea și buna gospodărire a localită
ților, dezvoltarea bazei materiale a 
învățământului, culturii și sănătății 
— toate decurgînd din participarea 
tot mai conștientă la efortul general 
de construcție, din înțelegerea supe
rioară, rod al conștiinței noi, so
cialiste, a datoriilor față de socie
tate, față de viitorul țării, al gene
rațiilor ce vor veni.

întrunite în sesiuni de lucru, con
siliile populare vor răspunde la a- 
ceastă chemare, își vor defini pro
priile obiective, vor analiza și decide 
asupra modalităților prin care să se 
asigure îndeplinirea și depășirea sar
cinilor prevăzute pentru 1972. Iar 
peste un an, estimîndu-se realizările, 
se vor decerna titluri de fruntași și 
premii celor mai buni în această în
trecere socialistă, ce cuprinde întrea
ga țară și din care cîștigă indiscuta
bil întreaga țară, viața noastră nouă.

S
ub semnul aceleiași idei, al 
aceluiași sentiment al con
topirii noastre într-o mare 
familie — familia țării — 
se așează și recenta Ple

nară a Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție, care a 
hotărît ca Ia 21 februarie să aibă Ioc 
cel de-al II-Iea Congres al țăranilor 
cooperatori.

Se apelează în mod curent la ex
presia unuia' din marii scriitori care, 
âducindu-și personajul în pragul noii 
ere a țării, în momentul reformei 
agrare, îi prevedea, în perspectivă, 
străbaterea „drumului spinos al în
țelegerii". Intr-adevăr, nu a fost de
loc simplu, nu a fost deloc ușor de 
străbătut drumul de la gospodăria 
individuală la gospodăria obștească 
și de la vechea mentalitate a micu
lui producător individual la spiritul 
colectivist. Ca în atîtea rînduri în 
istoria țării, partidul, comuniștii au 
arătat oamenilor muncii calea ce tre
buie urmată, au militat pentru o so
luționare superioară și de durată a 
problemei țărănești. Acum, cînd pe 
ogoarele înfrățite, prin muncă har
nică, se dau cu succes bătălii pentru 
mari recolte, în acest deceniu de 
ci nd satul românesc a intrat definitiv 
pe un nou făgaș, este limpede că sin
gurul drum de urmat e cel arătat cu 
claritate de partid. O dovedesc 
viața nouă a satului, ridicarea clasei 
țărănești la o nouă condiție social- 
istorică, la condiția adevăratei și

meritatei ei demnități. Iar acest lucru 
a fost posibil datorită alianței trai
nice cu clasa muncitoare, unității ‘ în 
jurul partidului, urmării neabătute 
a politicii sale. Drumul acesta că
tre noua devenire nu a fost, desigur, 
ușor. Lingă izbînzi au fost — și mai 
sînt încă în unele locuri— și neîm- 
pliniri. Dar tot mai multe și tot mai 
mari sînt împlinirile. Anii din urmă 
au însemnat pentru țărănime foarte 
mult. Măsurile de perfecționare a 
organizării muncii în cooperative, 
introducerea acordului global, înfiin
țarea pensiilor pentru țăranii coope
ratori, ajutoarele acordate de stat 
pentru dezvoltarea unităților agricole 
— ea să cităm doar citeva măsuri, di
verse, dar avînd toate același țel — 
ilustrează grija permanentă a parti
dului pentru soluționarea optimă a 
problemelor majore cu care sînt 
confruntate agricultura, viața ță
rănimii noastre, ilustrată și de re
centa Conferință a președinților con
siliilor populare comunale și secreta
rilor comitetelor comunale de partid.

Este firesc ca ecoul acestor măsuri, 
acestei griji și preocupări perma
nente să fie adine întipărit în ini
mile oamenilor muncii de la sate, ce 
dezbat acum, democratic, în adună
rile generale activitatea depusă, căile 
prin care pot spori avuția coopera
tivei și avuția țării, bunăstarea fie
căruia. Analiza rezultatelor obținute 
în 1971, a planului de producție pe 
anul în desfășurare, a căilor de ex
tindere a retribuției prin acordul 
global, intensificarea muncii politico- 
educative pentru dezvoltarea și con
solidarea conștiinței socialiste, pro
punerile pentru îmbunătățirea acte
lor normative ale cooperativelor agri
cole — iată obiective multiple ale 
dezbaterilor din adunările generale 
ce vor premerge și pregăti cel de-al 
II-lea Congres al țăranilor coopera
tori, congres ce se va înscrie, neîn
doios. prin hotărîrile sale, cu litere de 
aur în biografia harnicei țărănimi a 
patriei.

D
intre multele evenimente 
ale săptămînii am reținut 
cu deosebire încă două : 
publicarea unui decret al 
Consiliului de Stat, privitor 

la măsurile de îmbunătățire a activi
tății de aplicare și popularizare a 
legislației și acțiunile, manifestările 
dedicate întâmpinării semicentenaru
lui Uniunii Tineretului Comunist.

Sînt de subliniat încă o dată efor
tul permanent depus de conducerea 
partidului și statului de a asigura 
in mod ferm un cadru de deplină le
galitate întregii noastre vieți econo
mice și sociale și, în același timp, 
preocuparea pentru aplicarea corectă 
a legilor adoptate. „Coautor al legilor 
țării", cetățeanului i se asigură astăzi 
noi posibilități pentru a-și exercita și 
funcția de apărător al lor — aceasta 
înscriindu-se ca o îndatorire patrio
tică pentru întreaga populație, de 
ia orașe și sate, indiferent de na
ționalitate sau profesie, în concor
danță cu Carta de aur a patriei, 
Constituția.

In săptămâna aceasta s-au intensi-. 
ficat, cum spuneam, manifestările 
dedicate aniversării semicentenarului 
U.T.C., prilej de evocare a glorioa
selor tradiții de luptă ale organizației 
revoluționare, comuniste a ti
neretului român, a activității sale 
eroice, desfășurată sub nemijlocita 
conducere a partidului comunist. Sînt 
toate aceste manifestări politice, cul
turale, veritabile, emoționante lecții 
de educare patriotică, ideologică, pri
lejuri de cunoaștere și aprofundare 
a politicii partidului, de definire a 
locului și rolului deosebit ce revin 
tineretului în viața țării, în efortul 
general de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. Pri
vind tineretul de azi al patriei, de
votat slujirii cauzei socialismului, 
cuvintului partidului, încercăm încă 
o dată sentimentul că România se 
înfățișează azi ca o mare și unită 
familie, sentiment generos, justificat 
pe deplin și de importantele eveni
mente la care ne-am referit în acest 
comentariu.

Nicolae DRAGOȘ

partid și primăriilor comunale
vor curăța 200

sînt

ex- 
face 
rod-

perioadă de 
creatoare în 
țării, în peri- 

celui

cele două co- 
agricole, produc- 
cereale și legu- 
spori cu 30 la 
de realizările a-

spo- 
dezvol- 

zootehniei constituie

al activității 
reiese din pro-

prevăzut plân
și pomi a unor 
suprafață de 

executarea a 15

obștească, 
spune, de 

telegramă

comitetelor de 
și a consilii- 

în

vor 
gospo-

3 600 
și 200

DUPĂ CONFERINȚA PE TARAs »

MASURI CONCRETE, GOSPODĂREȘTI

A trecut mai puțin de o 
lună de la prima Conferin
ță pe țară a secretarilor co
mitetelor de partid și a 
președinților consiliilor 
populare comunale, timp 
insuficient pentru concre
tizarea unei experiențe și 
eu atît mai puțin a unor- 
rezultate deosebite. Reîn- 
torși la locurile lor de mun
că, secretarii comitetelor de 
partid și primarii au tre
cut la aplicarea în viață a 
amplului program de mă
suri stabilite in cadrul con
ferinței pentru progresul 
mai rapid al agriculturii și 
dezvoltarea social-economi- 
că a satelor.

Suflul înnoitor al activi
tății, cursul ascendent 
acțiunilor 
tinuate

al 
inițiate sau con- 

la sate con
stituie o grăitoare dovadă 

mobilizatoare a 
cuvîn- 

Nicolae 
Rezoluția

a forței 
ideilor cuprinse în 
tarea tovarășului 
Ceaușescu și în 
conferinței. Din numeroase 
scrisori și telegrame adop
tate în plenare și ședințe 
de lucru, rezultă cu clari
tate preocuparea asiduă de 
a așeza întreaga activitate 
pe baza indicațiilor deose
bit de prețioase cuprinse în 
cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, de a 
face ca organizațiile de 
partid și consiliile populare 
să devină conducători de 
facto ai vieții economico- 
sociale de pe întreaga rază 
de activitate a fiecărei co
mune.

în ultimul timp au avut 
loc adunări ale activului de 
partid pe comune, în cadrul 
cărora s-a dezbătut pro
gramul concret de lucru 
pentru creșterea producției 
agricole, întărirea coopera
tivelor agricole, creșterea 
aportului unităților agricole 
socialiste și al gospodăriilor 
populației la formarea fon
dului de produse agricole 
al statului, dezvoltarea edi
litară a satelor. în marea 
lor majoritate, măsurile și 
hotărîrile adoptate în ca
drul adunărilor de partid, 
în ședințele de lucru ale 
consiliilor populare comu
nale șe referă la probleme 
de însemnătate majoră și 
în primul rînd la economia 
satului. Este firesc să fie 
așa întrucît, așa cum se 
sublinia în cuvîntarea se
cretarului general al par
tidului, in ce privește acti
vitatea 
partid 
lor populare comunale, 
centrul atenției acestora 
trebuie să stea problemele 
economice și, in primul 
rînd, măsurile privind dez
voltarea producției agrico
le. Este necesar ca planul 
producției agricole să fie 
întocmit in comună în mod 
unitar, cuprinzind atit a- 
gricultura cooperatistă și 
de stat — acolo unde există 
— cit și gospodăriile per
sonale sau particulare.

Caracterul concret, realist,

Din fabrici și institute, 
de pe șantiere și ogoare
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mobilizator 
desfășurate 
gramele întocmite cu o lar
gă participare 
Iată ce se 
pildă, într-o 
adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de către comi
tetul de partid al comunei 
Săcuieni, județul Bihor : 
„Ne angajăm să nu precu
pețim nici un efort pentru 
realizarea obiectivelor mă
rețe ce ne stau în față, pen
tru înflorirea și dezvoltarea 
multilaterală a comunei 
noastre și ridicarea bună
stării locuitorilor. Din pro-

1 300 hl lapte de vacă. 1 600 
ovine, 62 tone fructe și alte 
produse. Prin . contribuția 
voluntară se 
ha pășune.

In această 
efervescență 
viața satelor 
oada premergătoare 
de-al II-lea Congres al ță
rănimii cooperatiste, este 
esențială preocuparea de 
a depăși rezultatele anilor 
anteriori și de a ob
ține producții pe măsura 
dezvoltării bazei tehnico- 
materiale, a experienței 
ciștigate. Uneori, cîteva 
cifre sintetizează o am
plă activitate de valori-

• Pe primul plan, dezvoltarea economică 
a cooperativelor agricole, a întregii co
mune • Răspunzînd chemării comitetului 
de partid și consiliului popular din comuna 
Unirea-lalomița, țărănimea se angajează 
să vîndă statului mai multe animale și pro

duse agricole

ducțiile obținute în coope
rativele agricole vom livra 
fondului central al statului 
5 000 tone cereale, 15 000 hl 
lapte, 800 tone carne, 2 500 
tone legume și fructe ; prin 
contribuția patriotică a lo
cuitorilor comunei vom 
executa lucrări edilitar-gos- 
podărești în valoare de 3,5 
milioane lei. Ca răspuns la 
chemarea comitetului de 
partid și consiliului popu
lar comunal Unirea, județul 
Ialomița, cetățenii 
vinde statului din 
dariile personale
porci, 1 000 hl lapte 
tone legume și fructe".

Sporirea contribuției Ia 
, îmbunătățirea aprovizionă- 

®rii populației, la formarea 
fondului central de produse 
al statului constituie ideea 
centrală, a dezbaterilor din .. 
cadrul adunărilor cu acti
vul de partid în sute de 
alte comune de pe întreg 
cuprinsul țării. In plenara 
lărgită cu activul din co
muna Stolnici, județul Ar
geș, s-au analizat posibili
tățile pentru creșterea și 
livrarea către stat a anima
lelor și. pe această bază, 
ale realizării unor venituri 
suplimentare personale. 
Pentru realizarea angaja
mentelor, cooperatorii vor 
cultiva pe loturile perso
nale dovleci, sfeclă furaje
ră și lucernă.

în același spirit s-a dis
cutat și în adunarea ac
tivului de partid al co
munei Dobra, județul Hu
nedoara, care a decis să 
vîndă statului 380 bovine, 
550 porci, 5 500 kg lină,

ficare a resurselor locale. 
Ca în cazul comuniștilor 
din comuna Susani, județul 
Vilcea, care au precizat 
scurt și concis : „Să mărim 
producția la ha cu 600 kg 
porumb și 400 kg grîu față 
de planul de producție". 
Sint două cifre care 
primă strădania de a 
totul pentru a spori 
nicia pământului.

Desigur, problemele 
ririi recoltelor și 
tării 
preocupări dominante, dar 
gama activităților se ca
racterizează printr-o mare 
diversitate. în aceeași co
mună, Susani, programul 
adoptat prevede obiectiv e 
precise realizabile prin 
munca patriotică a cetățe
nilor. în acest an se vor 
construi un cămin cultural, 
un dispensar uman, o moa
ră cu valț etc.

Lărgirea atribuțiilor, com
petențelor și răspunderilor 
consiliilor populare comu
nale constituie un îndemn 
la autoexigență și la ma
nifestarea plenară a iniția
tivei creatoare, la conduce
rea competentă a întregii 
activități în toate unitățile 
situate pe raza comunei 
respective. în mod firesc, 
exercitarea funcțiilor atri
buite implică pe lîngă o 
largă viziune de perspec
tivă și preocupări dintre 
cele mai concrete și ime
diate. în acest sens, 
numeroase inițiativele care 
vizează gospodărirea judi
cioasă a fondului funciar, 
executarea cu forțe locale a 
lucrărilor de desecare, a- 
menajări pentru irigații,

combaterea eroziunii etc. 
Comitetul de partid și con
siliul popular al comunei 
BuStuchin, județul Gorj, în 
numele cetățenilor comunei, 
s-au angajat să defrișeze 
100 ha teren, din care 
pînă la 1 mai 1972 să redea 
agriculturii 35 lia.

Concentrarea eforturilor 
pentru soluționarea proble
melor economice se reali
zează pornind de la întoc
mirea planului de dezvol
tare în profil teritorial, la 
înfăptuirea căruia sînt che
mate să participe toate uni
tățile de pe raza fiecărei 
comune, toți cetățenii. Am
ploarea acestei activități, 
gradul de răspundere cu 
care este analizată fiecare 
propunere rezultă cu cla
ritate din nenumărate 
exemple. Participanții la a- 
dunarea cu activul de par
tid și de stat din comuna 
Brănești, județul Gorj, au 
pus în centrul dezbaterilor 
realizarea și depășirea pla
nului în profil teritorial, au 
stabilit măsuri concrete 
pentru a materializa sar
cinile ce le revin. Printre 
altele, s-a 
tarea cu vii 
versanți în 
200 hectare,
km canale de scurgere a a- 
pelor, protejând o supra
față de 200 hectare teren 
arabil. Prin aplicarea acor
dului global și a altor mă
suri în 
operative 
țiile de 
me vor 
sută față 
nului trecut.

Cu exigență și competen
ță au fost abordate proble
mele complexe ale siste
matizării rurale. La Bră- 
nești-Gorj, pentru materia
lizarea schiței de sistemati
zare a comunei, comuniștii, 
deputății și ceilalți, partici
pant la adunare au stabilit 
să contribuie prin muncă 
la executarea tuturor obiec
tivelor economice și social- 
culturale, ponderea acestor 
acțiuni fiind, pentru fiecare 
obiectiv, de cel puțin 60 ia 
sută din valoarea sa. Va
loarea acțiunilor de gos
podărire . și înfrumuseța
re va fi de cel puțin 600 lei 
pe cetățean.

O profundă semnificație 
are faptul că lărgirea răs
punderii și atribuțiilor con
siliilor populare este înso
țită de preocuparea pentru 
îmbunătățirea metodeloi’ și 
stilului de muncă astfel in
cit să-și îndeplinească rolul 
de organ colectiv de condu
cere a întregii activități din 
comună. Cele relatate con
stituie, desigur, un început 
care se cere continuat cu 
perseverență în interesul 
dezvoltării agriculturii, ri
dicării nivelului de cultură 
și civilizație al satului ro
mânesc.

C. BORDEIANU

(Urmare din pag. I)

tehnologice, a deselor stagnări din 
lipsa pieselor de schimb sau a apro
vizionării neritmice cu materii pri
me și materiale. Analizînd critic și 
obiectiv toate aceste lipsuri, _ condu
cerea ministerului a trecut, încă din 
prima lună a acestui an, la aplica
rea unor măsuri tehnice și organiza
torice, al căror scop este tocmai asi
gurarea unei desfășurări normale, 
ritmice a întregii activități produc
tive din toate combinatele ministe
rului nostru. Potrivit măsurilor a- 
doptate, urmează ca în primele două 
trimestre să fie realizat peste 50 
la sută din planul anual, tocmai 
în scopul evitării muncii în asalt ce 
a caracterizat de regulă, în trecut, 
sfirșitul de lună sau trimestru. De 
asemenea, cu începere din această 
lună, la fabrica de P.A.L. din Caran
sebeș și la fabrica de placaje de la Tg. 
Jiu se vor executa lucrări de îmbună
tățire a funcționării utilajelor și lini
ilor tehnologice, asigurîndu-se pe a- 
ceastă cale realizarea sarcinilor de 
plan conform graficelor stabilite. 
Direcția generală de resort din ca- 

■drul ministerului, conducerile com
binatelor vor lua măsuri pentru 
depistarea stagnărilor încadrate în 
capitolul „alte cauze" care, anul tre
cut, au reprezentat 56,6 la sută din 
totalul rezervelor de capacități de 
producție și vor urmări eliminarea 
tuturor „locurilor înguste" de pro
ducție. în acest sens, delegații mi
nisterului nostru vor stabili îm
preună cu factorii de răspundere 
din combinate cele mai eficiente mă
suri ce se impun și vor exercita, tot
odată, controlul asupra modului în 
care se respectă hotărîrile adoptate.

— Aminteați mai înainte că în
tregul spor de producție urmea
ză a fi realizat in acest an pe 
seama creșterii productivității 
muncii. Este, desigur, o sarcină 
extrem de mobilizatoare, care 
presupune eforturi deosebite 
din partea tuturor lucrătorilor. 
Tocmai de aceea vă rugăm să 
precizați cum vedeți materiali
zată o asemenea sarcină, mai 
ales dacă ținem seama că amil 
trecut acest indicator nu a a- 
tins nivelul planificat ?

— în mare parte, nerealizarea in
tegrală a planului la acest indicator 
provine tocmai din neîndeplinirea 
planului la sortimentele amintite, 
la care se prevăzuse o productivi
tate a muncii mai mare decît media 
pe minister. Analizînd modul în 
care s-a realizat acest indicator pe 
fiecare combinat în parte, rezultă

că toate combinatele de exploatare 
și industrializare a lemnului și-au 
îndeplinit sarcina planificată, cu ex
cepția unuia singur — și anume cel 
din Tg. Mureș. Măsurile stabilite de 
comun acord de conducerea ministe
rului și conducerile combinatelor vi
zează, pe de o parte, eliminarea tutu
ror cauzelor ce au influențat nega
tiv nivelul acestui indicator, iar 
pe de altă parte — crearea condi
țiilor realizării sarcinii planificate 
de creștere a productivității muncii, 
care în acest an este cu 5,3 la sută 
mai mare față de anul precedent. 
Pentru aceasta s-au prevăzut obiec-

— Intr-adevăr, nu poate fi vorba 
de o ignorare a rolului hotărîtor al 
factorului uman în realizarea unor 
randamente superioare in producție. 
Dar, ce-i drept, în unele combinate 
s-au manifestat și asemenea ten
dințe de substituire a acestuia cu o 
serie de soluții tehnice. Tocmai por
nind de la asemenea realități, în 
acest an vom căuta să imprimăm 
programelor de învățămînt din șco
lile profesionale un caracter cit mai 
eficient. Răspunderi sporite revin în 
acest sens conducerilor de combinate 
ce coordonează grupurile școlare, de 
școli și centre de calificare, care vor

buni specialiști, ei și de oameni po
litici.

INDUSTRIA
LEMNULUI

tive precise privind raționalizarea și 
perfecționarea tehnologiilor de lu
cru, extinderea formelor avansate 
de organizare a muncii. Vom urmări, 
de asemenea, periodic modul în care 
conducerile combinatelor aplică mă
surile ce le revin privind introdu
cerea pe scară mai largă a tehnicii 
noi în producție, extinderea meca
nizării operațiilor cu un consum 
mare de muncă, introducerea paleti- 
zării cherestelei de rășinoase și a 
frizelor de parchete în depozite, 
pentru care acestea beneficiază ' de 
credite bancare și de fonduri spe
cial alocate.

— Măsuri asemănătoare, cu 
caracter tehnic-organizatoric, 
s-au aplicat și în anii prece
dents In unele cazuri, ele s-au 
dovedit a fi inoperante, deoa
rece n-au fost privite in inter
dependența lor cu factorul u- 
man. Reușita deplină, la ni
velul scontat, a acestor măsuri 
este de neconceput fără acțiuni 
precise, menite să ridice gra
dul de competență și răspundere 
profesională al fiecărui lucră
tor din industria lemnului.

trebui să ia măsuri de îmbunătățire 
a bazei materiale existente prin 
transfer de utilaje, înființarea de 
ateliere-școală. La grupurile școlare 
cu profil de exploatare a lemnului 
din Rm. Vîlcea, Piatra Neamț și 
Sighetul Marmației se vor organiza, 
în plus, unități de producție-școală. 
în care lucrările de exploatare a 
produselor secundare vor fi execu
tate direct de către elevi, sub su
pravegherea cadrelor didactice. Pro
gramul de pregătire a cadrelor pen
tru anul 1972 vizează nu numai asi
gurarea noului eșalon de cadre, ci și 
perfecționarea pregătirii muncitori
lor, a cadrelor de conducere, a șefi
lor de servicii și de secții, a ingi
nerilor, economiștilor, tehnicienilor 
și maiștrilor. Pînă la sfîrșitul acestui 
an am prevăzut să încheiem acțiu
nea de perfecționare a maiștrilor 
Concomitent, vom urmări ca măsu
rile amplului program de ridicare a 
nivelul politico-ideologic al tuturor 
oamenilor muncii, inițiat de partid, 
să prindă viață în toate combinatele 
ministerului nostru ; in acest sens, 
răspunderi mari revin conducători
lor unităților economice, care vor 
trebui să-și dovedească astfel cu a- 
devărat calitatea lor nu numai de

— In anul trecut s-au obți
nut rezultate demne de reținut 
în domeniul economicității pro
ducției. Totuși, dacă privim a- 
ceste rezultate pozitive prin 
prisma ponderii ridicate, de 
circa 60 la sută, a cheltuielilor 
materiale de producție în to
talul costurilor, constatăm că 
ar mai fi multe de făcut în di
recția sporirii eficientei econo
mice.

— Rezultatele de anul trecut nu 
Ie socotim ca limită a posibilităților 
noastre. Avînd în vedere exigențele 
care se pun în fața tuturor ramu
rilor economiei naționale in dome
niul reducerii cheltuielilor materiale 
de producție, creșterii eficienței eco
nomice a întregii activități, indus
triei lemnului îi revine, în acest an, 
un efort de reducere a prețului de 
cost de 2,7 la sută. Cu toate rezul
tatele bune obținute în ultimii doi 
ani (ca urmare a unei ample acțiuni 
de reducere a consumurilor specifice 
de materii prime și materiale, în 
special de lemn), comparînd reali
zările cu nivelul posibilităților re
zultă că, în acest domeniu, secto
rul nostru dispune încă de însem
nate rezerve rămase nevalorificate. 
Iată de ce pentru acest an am pre
văzut numeroase măsuri prin care 
se au în vedere tocmai depistarea 
tuturor acestor rezerve și valorifi
carea lor cit mai operativă. Com
binatele de celuloză și hîrtie se vor 
îngriji de asigurarea unei funcțio
nări ireproșabile a instalațiilor de 
recuperare a fibrei din apele re
ziduale, îh scopul reducerii consu
murilor de material fibres. De ase
menea, se prevede recuperarea 
cherestelei utilizate la ambalajele 
de mobilă în proporție de cel puțin 
55—60 la sută. Totodată, țin să men
ționez că nu vom mai admite, sub 
nici un motiv, repetarea unor si
tuații din anul trecut, cînd la ace
lași produs consumurile înregistrate 
la unele combinate erau sensibil di
ferențiate. Normele de consum pe 
produs sînt unitare și orice abatere 
de la ele va fi aspru sancționată.

Ne exprimăm convingerea că toate 
măsurile prevăzute pînă în prezent 
de conducerea ministerului nostru 
de consiliile și comitetele oameni
lor muncii din combinate și fabrici, 
completate pe parcurs cu propune
rile izvorîte din adunările generale 
ale oamenilor muncii, vor face ca în 
acest an industria lemnului, celulozei 
și hîrtiei să se ridice, prin rezultatele 
obținute, la nivelul marilor sarcini 
ce îi revin în actualul cincinal.

ȚESĂTURI Df BOTOȘANI ÎNTR-O 
BOGATA GAMA Dl MODELE Șl CHIORI

BOTOȘANI. — (Co
respondentul „Scân
teii", N. Zamfirescu) : 
Colectivul de muncă 
al uzinelor textile 
„Moldova" din Boto
șani manifestă o preo
cupare constantă pen
tru lărgirea continuă 
a gamei de țesături 
destinate beneficiarilor 
din țară și de peste 
hotare.

Sondajele periodice 
efectuate prin cele trei 
magazine proprii de 
prezentare și desface

re, contactele directe 
cu cumpărătorii au a- 
jutat colectivul de 
creație să conceapă noi 
modele de țesături cu 
caracteristici superioa
re, înțr-o bogată pale
tă de culori. Noile mo
dele, care vor lua în 
curînd drumul maga
zinelor, sînt destinate 
cumpărătorilor (și mai 
ales cumpărătoarelor) 
de toate vîrstele, iar 
creatorii lor speră că 
vor satisface gusturile 
și preferințele aces
tora.

Din corespondența pe teme economice sosită la 
redacție în săptămina trecută desprindem, ea pro
blemă de maximă însemnătate, cerința unei MAI 
DEPLINE SOLICITUDINI DIN PARTEA FACTO
RILOR RESPONSABILI FATA DE PROPUNERILE 
ȘI SESIZĂRILE OAMENILOR MUNCII.

C
itiți aceste rînduri dumneavoastră, toți cei 
ce lucrați la căldură. „Eu, Vasilc Roșea, 
macaragiu -la Uzina din Nădrag, vă scriu 
următoarele : de două luni ne străduim 
să obținem încălzirea macaralelor care lu

crează afară, sub cerul liber. Știți cum ne îngheață 
mîinile pe manete ? S-ar putea ca o dată să pierdem 
controkd manevrei. Și ce se va întîmpla ? De nenu
mărate ori am făcut demersuri la șeful secției de la
minoare și la conducerea uzinei, dar ele au fost pri
mite cu răceală. Timp de 12 ani am avut încălzire 
la macara. Pînă în acest an, cînd s-a constatat că 
reșourile n-ar fi conform STAS-ului. Și ni s-au 
luat. Ce ne sfătuiți să facem ?“

Serios că nu prea știm, tovarășe Roșea. Dar, după 
cîte, înțelegem, nu de sfaturi aveți nevoie dv., ma
caragiii din Nădrag, ci de căldură. Invităm 
consiliul județean al sindicatelor să între
prindă o cercetare la fața locului și să oblige con
ducerea uzinei să aplice neîntîrziat măsurile ne
cesare pentru a asigura macaragiilor condiții nor
male de lucru.

L
ipsa de solicitudine îmbracă uneori forme 
evidente și din cale afară de păgubitoare. 
Ca în cazul de față. Ing. P. Bădulescu, 
directorul întreprinderii zootehnice (o 
sută mii de porci anual) din Cocioc-Ilfov, 

critică, prin scrisoarea trimisă redacției, o mentali
tate pe cît de curioasă, pe atît de dăunătoare. Iată, 
pe scurt, conținutul scrisorii. Creșterea animalelor 
se face în sistem industrial, cu o tehnologie bine 
precizată, întregul proces de producție fiind meca- 
ni?at și în parte automatizat. Pentru asigurarea ali
mentării cu energie electrică a complexului au fost 
prevăzute două transformatoare. Iată, însă, că în 
tot anul trecut a funcționat un singur transforma
tor. Al doilea n-a fost pus sub tensiune nici pînă 
în prezent. Insistențele complexului zootehnic res
pectiv pe lîngă întreprinderea „Electromontaj"- 
București, de a pune în funcțiune și al doilea post 
de transformare, absolut necesar producției, n-au 
găsit înțelegere și rezolvare. Dimpotrivă, această 
întreprindere continuă să trimită complexului fe
lurite acte adiționale, prin care îi solicită... prelun
girea termenelor de punere în funcțiune. Scrisoarea 
se termină astfel : „Nu știm cum este posibil ca un 
inginer șef — Dumitru Ioniță, de la „Electromon- 
taj" — să ignoreze pur și simplu pagubele ce se 
creează avutului obștesc prin nepunerca sub ten
siune a unor utilaje vital necesare producției la 
complexul nostru zootehnic. El ne-a avertizat tex
tual : „Vă vom pune sub tensiune cînd vom dori, 
prin martie".

Vorbiți serios, tovarășe inginer șef ? Nu cumva 
glumiți ? De cînd a ajuns planul la cheremul unuia 
sau altuia ? Este inadmisibil un asemenea mod de 
„colaborare" între două întreprinderi de stat, deci 
cu aceleași interese ! Va trebui ca daunele aduse 
complexului zootehnic să fie suportate de întreprin
derea care escamotează propriile ei obligații con
tractuale. De prisos să mai argumentăm cît de ne
cesar este ca transforrhatorul în cauză să fie cît mai 
repede pus sub tensiune. La urma urmelor, opinia 
publică are și ea „tensiunea" ei. Și nu prea îi rabdă 
pe neglijenți.

O
 altă scrisoare. „Mă numesc Adrian Vasile, 
sint absolvent al Facultății de fizică-chi- 
mie și lucrez ca inspector în cadrul In
spectoratului general de stat pentru con
trolul calității produselor. în primăvara 

anului trecut am citit în ziar un articol în care 
era descris un 'dramatic accident de mașină. M-a 
revoltat faptul că viața unui om a fost curmată 
datorită, printre altele, și unei lipse constructive a 
autoturismului în cauză. Ca atare, am conceput un 
dispozitiv capabil să întrerupă circuitul electric în 
momentul răsturnării, pentru a se evita incendie
rea mașinii. Am întocmit dosarul și l-am depus la 
O.S.I. De aici, dosarul a fost trimis la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, iar de la minis
ter _ ia I.C.P.A.T. Brașov, de unde am primit un 
proces verbal însoțit de un referat de specialitate, 
din care reiese că ba este, ba nu este invenție , 
ba se poate realiza, ba nu se poate realiza"...

în adevăr, în procesul verbal se precizează : „Se 
respinge propunerea de invenție, deoarece soluții
le adoptate de autor sînt cunoscute și utilizate în 
tehnică". Pentru ca mai departe să citim : „Pro
punerea de invenție este realizabilă din punct de 
vedere tehnic" ; „utilizarea elementelor... pentru 
înlăturarea pericolului de incendiu la răsturnarea 
autovehiculului ar putea constitui o invenție" ; 
„s-ar putea face experimentări". Și. în final : „Pro
punem schimbarea titularului propunerii de inven
ții, ihdicind ca mai interesate și apropiate între
prinderile care fabrică autoțurisme".

Una din două : este sau nu invenție ? Și dacă 
este, de ce se respinge ? Și dacă se respinge, de 
ce se mai propune schimbarea „titularului" ? Este 
o întreagă încîlceală din care nu înțelegi decît 
faptul că s-a dat un răspuns în dorul lelei, incom
petent, incomplet și formal la o idee tehnică 
interesantă. în dorința de a contribui la finalizarea 
pozitivă a acestei invenții (inovații), rugăm con
ducerea Uzinei de autoturisme din Pitești să preia 
dosarul în cauză și, după o completă analiză, să se 
pronunțe asupra valabilității și oportunității apli
cării soluției tehnice respective.

Acum, obișnuitul, pe scurt
Ing. Ion Perșinaru, Giurjița — Dolj : Scrisoarea 

dv. privind prețul și comportarea foliilor de po
lietilenă pentru solarii în agricultură răspunde u- 
nor preocupări actuale ale Ministerului Industriei 
Chimice. Dacă, deocamdată, prețul lor nu poate 
fi redus (a doua oară), datorită costurilor încă ri
dicate de prelucrare a acestora, în privința reva
lorificării foliilor, ministerul respectiv precizează : 
„Valorificarea deșeurilor rezultate din scoaterea 
din uz a foliilor de polietilenă este o preocupare 
actuală a noastră. La Uzina de prelucrare a mase
lor plastice din Buzău se află in curs de realizare 
o instalație pentru recuperarea acestor materiale". 
Rămîne de văzut ce rezultate se vor obține. Vom 
ține legătura cu uzina.

Dumitru Crișan, „Prodcomplex" din Tg.-Mureș : 
Prin ancheta efectuată la fața locului, consiliul 
județean al sindicatelor vă dă ciștig de cauză. In 
momentul de față, dosarul inovației dv. se află 
la serviciul de contabilitate al întreprinderii și, în 
cel mult o sâptămînă, veți primi recompensa sta
bilită conform legislației în vigoare. Succes la ce
lelalte inovații !

Gheorghe Firoiu — Blaj : Faptele descrise de 
dv. în sorisoarea trimisă redacției intră mai de
grabă sub incidența codului penal. Este greu da 
crezut că tovarășii din conducerea Trustului 5 con
strucții din Brașov au stat pasivi în fața abuzu- 
rilor și neregulilor cu caracter economic, pe care 
le semnalați în scrisoare. Comportînd prin urmare 
o analiză amplă, trimitem scrisoarea dv. comite
tului județean de partid. Vă vom ține la curent.

Ștefan ZIDĂRIȚA
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SONDAJUL DE CARTE
nu scop in sine, ciA indicator

pentru „pulsul" editorial
„Ce lecturi preferă cei tineri 

..De ce nu se vind unele cărți" ?, 
„Ce loc ocupă un anumit gen de li
teratură „în ce măsură răspund 
scriitorii, editorii și librarii solicită
rilor exprimate de cititori „S-au 
tradus oare cele mai reprezentative 
opere din literatura mondială ?“ etc.

Inserate în contextul unui sondaj 
științific — formulă curent uzitată 
in metodologiile sociologice de pros
pectare a opiniei publice — aseme
nea întrebări adresate „consumatori
lor de literatură" ne-ar oferi o su
mă de informații și date utile pri
vind producția editorială, desfacerea 
cărții, propaganda de carte, 
instructiv-educativ al cărții.

Timișoara oferă un teren 
unor investigații de acest gen ... 
dul iubitorilor de carte : orașul 
pe Bega numără nu mai puțin de 
130 librării, chioșcuri și standuri de 
cărți, 165 biblioteci publice (școlare, 
sindicale, de cartier), diverse publi
cații în limba română și în limbile 
naționalităților conlocuitoare. Biblio
teca municipală, de pildă, 
frecventată în anul ce s-a 
circa 18 000 de cititori de 
felurite profesii ; la rindul 
universitare au înregistrat 
17 000 de cititori studenți „. „__
sori, în timp ce librăriile timișorene 
au vîndut, în 1971, sute de mii de 
volume a căror valoare se ri
dică la peste 10 milioane lei. Sînt 
date care vorbesc de la sine despre 
locul pe care-1 ocupă cartea în exis
tența diurnă a fiecărui cetățean. în
trebarea este : ce organism cultural 
ar trebui să înregistreze solicitările 
și opțiunile iubitorilor de carte ? Cî- 
teva experiențe locale au dovedit că 
indiferent de instituția sau persoana 
care efectuează un sondaj de carte, 
o asemenea munca de prospectare 
trebuie să se desfășoare după crite
rii științifice pentru a da roadele 
scontate.

Despre modul în care 
forurile locale de cultură de orga
nizarea și desfășurarea unor 
sondaje ne-au vorbit pe larg repre
zentanții Comitetului pentru cultură 
și educație soeialistă-Timiș — lib
rari, bibliotecari, scriitori. Am fost 
preveniți, de altfel, de majoritatea 
interlocutorilor noștri, că de aceste 
sondaje la Timișoara se ocupă li
brarul, iar acțiunea — desfășurată 
sub egida unei comisii — are drept 
scop determinarea tirajelor viitoare
lor apariții editoriale. De regulă, 
prospectarea solicitărilor publice se 
confundă însă cu prospectarea opi
niei librarilor respectivi, E drept că 
librarul vine în permanent contact 
cu cititorul, cu cumpărătorul de car
te. Și la Timișoara există numeroși 
librari pentru ’care caftea nu este 
doar un obiect de raft destinat vin-

efec-
Ciiid 

unele 
libtării-

rea de dosare și evidențe, la 
luarea de anchete incomplete, 
spun aceasta mă refer și ia 
instituții ca Centrul de 
Timiș. Oficiul de aprovizionare și 
servicii pentru biblioteci. Baza dc 
desfacere a cărții etc. In județul Ti
miș există, de pildă, un număr de 
76 biblioteci comunale de oarecare 
importanță, dar cererile de carte ale 
acestor însemnate focare de răsptn- 
dire a culturii în mediul sătesc nu 
au fost sondate vreodată. Centrul de 
librării le fixează de obicei un coefi
cient valoric, de multe ori arbitrar, 
acoperit mai cu seamă din fondul de 
cărți cu o circulație mai lentă in co
merț. Un sondaj în această privință 
ne-ar oferi in același timp și o ima
gine asupra fondului de cărți exis
tente în aceste biblioteci, din care 
lipsesc tocmai „noutățile".

Dar sondajul de carte mai poate fi 
efectuat și de bibliotecari, care au, la 
rîndul lor, posiDilitatea de a cunoaș
te opțiunile cititorilor sau ale abo- 
naților bibliotecilor respective. A- 
ceasta este cel puțin concluzia unui 
interesant experiment ce ne-a fost re
latat de Ana Tărăbîc, inspector la 
Comitetul pentru cultură și educație 
soeialistă-Timiș — din păcate, un 
experiment singular, lipsit de ecoul 
pe care ar fi trebuit să-l aibă, și, 
mai ales, de consecințe practice pen
tru editarea lucrărilor beletristice. 
Este vorba de un sondaj de opinie, 
organizat sub auspiciile forului mai 
sus citat, în comuna Făget, conform 
metodologiei utilizate in sociologia 
culturii. Rezultatele pot fi desigur 
interpretate, dar ele demonstrează 
setea de cunoaștere și dorința de in
formație a locuitorilor acestei comune; 
La baza unor indici convenționali, an
chetatorii au delimitat in final soli
citările acestora exprimate în ordi
nea importanței : proză română cla
sică, proză română contemporană, 
poezie patriotică, literatură social- 
politică, biografii romanțate, jurnale 
de călătorii, literatură de anticipație 
și de agrement, proză din literatura 
universală. Anchete și studii de mai 
mică importanță și extindere au fost 
inițiate la Lugoj și Sinnicolau-Mare, 
cu rezultate aproximativ identice.

Și în primul caz, și in celelalte, 
cercetătorii au avut în vedere gru
puri omogene de cititori pe virste, 
profesii sau studii. Astfel de sonda
je ar putea ti organizate pe loturi de 
cititori, după aceleași criterii și în 
cadrul bibliotecilor municipale, de 
cartier sau al bibliotecilor sindicale 
de întreprindere cu sprijinul profe
sorilor de limba și literatura română 

■ și al forurilor culturale locale.
Un microsondaj. avînd ca punct de 

plecare un test sumar cu privire la . 
preferințele de lectură ale mtincito- 

_ ________ ___ rilor și: tehnicienilor țJjinelof .tiieca- 
zăril. Am putea cita chiar colective nice-Timișoara, ne-a dovedit încă o 
întregi, precum cele de la librăriile 
„Mihai Eminescu". „Universității" 
sau „Luceafărul" gata a oferi ori- 
cînd un sfat cumpărătorului, de a-1 
ajuta in alegerea unui titlu sau a u- 
nui autor. Din păcate există însă și 
destui librari care nu reușesc să re
nunțe Ia o viziune limitată asupra 
profesiei lor.

„A face din orice carte un instru
ment de răspindire a culturii in rin
dul maselor — ne-a declarat Mihai 
lanculescu, directorul Bibliotecii mu
nicipale Timișoara — a cunoaște soli
citările exprimate de cititori silit 
obligații profesionale pentru librari. 
Ca și pentru toți cei care se ocupă de 
destinele cărții. Or, in această privin
ță, mai sînt multe de făcut : mai a- 
vem librari care privesc această 
muncă în mod îngust raportînd-o 
birocratic la niște registre dc 
prenotare a comenzilor, la întocmi-

efectul

propice 
in rîn- 

de

a fost 
scurs de 
cele mai 
lor, cele 
aproape 

și profe-

se ocupă
atari

dată utilitatea acestui procedeu de 
prospectare a solicitărilor publice. 
La întrebarea „Ce carte ați dori să 
citiți în anul 1972 ?“, cei anchetați 
ne-au indicat : 1) biografii ale con
temporanilor noștri ; 2) romane des
pre cei care au făurit chipul civili
zației actuale și despre cei care au 
luptat pentru izbînda ideilor socialis
mului ; 3) romane cu subiecte isto
rice cu privire la trecutul patriei 
noastre etc. Imaginea care se deta
șează din aceste solicitări este dife
rită de cea pe care ne-ar putea-o 
oferi sondajul unui librar cu privire 
la desfacerea unui volum sau altul. 
Spunem aceasta pentru că în ultimii 
ani s-a practicat, mai ales în Capi
tală, „sondajul la raft" sau autoson- 
dajul de librărie. Rezultatele obținu
te pe această cale nu sînt însă întot
deauna concludente, deoarece pentru 
a putea emite o judecată asupra ca-

lității unei cărți, a unui gen oarecare, 
anchetatorul trebuie să aibă în ve
dere toate elementele, chiar și pe cele 
subiective (importanța și locul pe 
care-1 ocupă librăria respectivă în 
rețeaua de deservire, cantitățile pri
mite in funcție de tirajul total, in 
fine propaganda care se face in ju
rul unei cărți).

Acest procedeu se referă, îndeo
sebi, la cărțile deja intrate în circui
tul economico-social, apărute sau în 
curs de apariție, circumstanță în care 
cuvintul cumpărătorilor de carte nu 
mai poate influența sau determina 
schimbări de structură. Sondajul de 
raft ne poate furniza o idee aproxi
mativă asupra preferințelor unui a- 
numit grup de cititori, ca și asupra 
popularității unui autor într-o anu
mită etapă, dar nu va reflecta nici
odată cu reală fidelitate solicitărilo 
masei largi de cititori, mutațiile ce 
au loc în literatură, într-o epocă de 
prefaceri ca aceea pe care o traver
săm. în acest caz, pe bună dreptate, 
trebuie să readucem în discuție pro
blema tirajelor de carte cuprinse in 
planurile editoriale anuale. Ce valoa
re au, în fond, recomandările libra
rilor în stabilirea tirajului unei cărți 
cînd ceierea de carte este in gene
ral doar parțial cunoscută ?

Discuțiile purtate cu librarii timi
șoreni ne-au relevat o altă veche la
cună : și aici cererile de carte sint 
apreciate „după ureche", după „fle
rul" librarului. Fără a ști prea bine 
ce reprezintă de multe ori un autor, 
ce valoare reprezintă un anumit vo
lum, librarul este suveran în hotări- 
rea sa (cu nimic fundamentată de 
altfel 1) și solicită : 10, 20, 30, 50. 100 
de exemplare. Aceiași librari invocă 
deseori motivul că un sondaj științi
fic ar necesita o oarecare pregătire 
și cunoștințe de sociologie. Or, expe
rimentul de la Făget demonstrează 
că un sondaj de carte realizat cu pri
cepere ne poate oferi multiple rela
ții despre opțiunile cititorilor. Mai 
mult, asemenea sondaje ar putea ti 
organizate și de către membrii unor 
cluburi ale iubitorilor de carte (prin 
corespondență sau prin reuniuni pu
blice). Librăria „Mihai Eminescu" a 
patronat o vreme un asemenea club 
EX LIBRIS. dar a cărui existență 
s-a dovedit a fi mai mult decît efe
meră.

întrebarea care se pune este în ,;e 
măsură pot fi utile și concludente 
sondajele de carte ? Interlocutorii ti
mișoreni au fost de părere că expe
riențele de pînă acum atestă cu pri
sosință utilitatea și foloasele sonda
jului de carte, axat pe cele doua 
mari direcții verificate în sociologia 
literaturii : sondajul la zi cu privire 
Ia cărțile intrate deja în circuitul 
comercial și sondajul de perspectivă 
cu referiri la solicitările de viitor ale 
iubitorilor de carte. Testările de acest 
gen pot servi, de asemenea, unor 
ample cercetări in domeniul biblio
grafic. al popularizării cărții, al 
muncii metodologice in rețeaua bi
bliotecilor publice etc.

Considerațiile de mai sus, ca și exi
gențele morale și etice ale iubitorilor 
de carte de la noi pledează in fa
voarea generalizării sondajului de 
carte, care ar trebui să devină o me
todă permanentă de lucru, un liant 
rodnic între creatori, editori și citi
tori. Le' supunem atenției Centralei 
cărții, editurilor și celorlalte foruri 
de cultură în vederea eliminării es-_, 
timărîlor aproximative în domeniul' 
cărții. Bineînțeles că in coloanele 
noastre vor fi binevenite opiniile, pro
punerile menite să ducă Ia perfecțio
narea activității în acest domeniu 
deosebit de important pentru desti
nul cărții.

d

George CUIBUS

• Radiodifuziunea și Televiziunea 
Louiana (studioul din str. Nuferi
lor) ; f estival Mozart. Dirijor : 
Carlo Zccclii — 20.
• Opera Româna : Spărgătorul de 
nuci — 11; Don Pasquale — 19,30.
• Teatrul de opereta : Se mărita 
ielele — 10,30; Singe vienez — 
19.30.
e Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) ; Coana Chi- 
rița — 10,30; Cui i-e frică de Vir
ginia Woolf 1 — 15,30; Camera de 
alături — 20; (sala Studio) ; Moar
tea ultimului golan — 10,30; sa 
nu-ți (aci prăvălie cu scară — 
15,30; Prima zi de libertate — 20. 
e, Teatrul de Comedie ; Interesul 
genera) — 10.30; Cher Antoine
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanut Play Strindberg — 10; 
D-ale carnavalului — 15; Lconce 
și Lena — 20; (sala Studio) ; 
Transplantarea inimii necunoscute 
— 10; Domnișoara de Bellc-Isle — 
15; Iubire pentru iubire — '
• Teatru) Mic : Antigona — : 
Balul absolvenților — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheni) : Adio Charlie 
Bună seara, domnule Wlide
15,30; Șl eu am tost in Arcadia — 
19,30; (sala Studio) : O lună la 
țară — 10.30: Sus pe acoperiș... in 
sac — 20.
• Teatrul Giulești : Freddy — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Pinoc
chio — 10: Cinci săptămini in bal
con — 16.
«t Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul cu
rios — 11; (sala din str. Acade
miei) : Punguța cu doi bani -• 11.
• Studioul l.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Cinticele comice ; Trei crai 
dc la Răsărit — 10.30; 15.30; Act 
Venetian — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Mati
neu iiterar-muzical — 11; Pe pla
cul tuturor — 19.30.

(sala 
- lu;

cinema
• Copacii mor în picioare : FESTI
VAL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Mirii anului II : SCALA
11,15, 13,30; ■“ .......................
REȘTI - 
18.45; 21.
d> Program 
pentru copii : DOINA 9—12.
> Sâ cumpărăm o mașină tic 
pompieri : DOINA — 13,30; 16. 
18.15; 20,30.
• Livada din stepă : FLACARA
— 15,36; 18; 20,15.
o Love Story : PATRIA — 9; 11,30; 
14, 16,30; 19; 21,15, LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30 " *'
PITOL - 8,30; 11; 13,15; 16; 
21. FAVORIT' — 9,15: 11,30;
lil; 18.15; 20,30.
• B.D. la munte și la mare ; 
TORIA - 9; 11,15; 13,30; 1G;
20.45, AURORA - 9; 11,15;
15.45, 18: 20,15, TOMIS — 9; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Mihail Strogoff : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 16,15; 20,30.
• Hugo și Josefina — 9—18,30 în 
continuare. Program de desene 
animate - 20,15 : TIMPURI NOI.
• Decolarea : MUNCA — 16; 18;
20, CIULEȘTI — 15,30: 17,45; 20.

'■ ' - - ■' FE-
- 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
MELODIA — 9; 11,15;

16; 18,30; 20,45, MODERN - 
13,30; 16: 18,15;, 20,30.

‘ VIITO-

t - 9;
16; 18,30, 21, BUCU- 

9; 11,15; 13,30; 16.30;

de desene animate

ai, CA- 
‘ 18,15;

13.45;

vic- 
18.30; 
13,30: 
tl.15:

16 
15,30; 17,45;

• Cea mai frumoasă soție
ROV1AR .............................. .
18.30; 21, 
13,30: '
9; 11,15:
® Pădurea de mesteceni 
RUL - 16; 13; 20.
• Trenul : EXCELSIOR - 9; 11,45: 
14,30; 17,15; 20, MIORIȚA — ‘ 
11.45: 14.30: 17,15; 20.
• Waterloo : GRI VIȚA — 9; 
16; 19,30, VOLGA — 9,30; 12,30; 
19,15, FLAMURA — 9: 12.30; 
19,30.
• Sorgul roșu ; PROGRESUL 
15,30: 18 : 20,15.
• 12 oameni furioși : BUCEGI 
16; 18,15, 20,30, GLORIA “ " 
13,30; 16: 18,15; 20.30.
$ Poveste singeroasă : 
- 15.30: 17,30; 19,30.
e Oliver : BUZEȘTI — 
< Nici un om pentru 
trich : FERENTARI
17.45, 20.
0 Anna celor o mie de zile î FLO- 
REASCA - 11; 15,30; 19. ARTA — 
15.30; 19,15.
• Castanele sînt bune : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE - 15,30: 
17,45: 20.

9;

12;
16;
16;

9: 11,15;

LAROMET

15.30; 19. 
Camp De- 
- 15.30;

In timp ce „petele albe" 
de pe hărți se îngustează 
cu repeziciune, explorarea 
in adincime a globului se 
dovedește mult mai ane
voioasă. Dincolo de dificul
tățile pur tehnice, de vină 
este o structură internă ex
trem de complicată, pe 
care nu o poate elucida de
cît efortul colectiv și sus
ținut al comunității științi
fice mondiale. Pornind de 
la această realitate incon
testabilă, savantul sovietic 
Vladimir Belousov propu
nea, in 1960, inițierea unui 
program special de studiu 
al scoarței. în scopul cu
noașterii mai aprofundate 
a proceselor care se petrec 
în așa-numita „manta su
perioară". Investigațiile 
propriu-zise au demarat în 
1963, încheindu-se în ia
nuarie 1971. Iar bilanțul lor 
a fost prezentat în 
octombrie a aceluiași 
în cadrul celei de-a 15-a 
adunări. generale a Uniu
nii internaționale de geo
dezie și geofizică, ale cărei 
lucrări s-ad desfășurat la 
Moscova.

Rezultatele acestei ac
țiuni de durată au deose
bite implicații mai ales in 
ceea ce privește descifra
rea genezei cutremurelor. 
Pînă relativ de curînd se 
credea că dezintegrarea e- 
lementelor radioactive din 
măruntaiele Pămîntului 
duce la încălzirea mate
riei, care se dilată, devine 
mai ușoară și încearcă să 
urce, acționînd asupra 
scoarței și provocînd feno
mene catastrofale. Calcule
le efectuate în ultimii ani 
au ■ demonstrat însă că ten
siunea creată astfel e de cî- 
teva zeci sau citeva sute de 
kilograme pe centimetru 
pătrat, ceea ce nu e 
ajuns pentru a explica 
lenta unor seisme.

Programul 
propunerea 
Belousov a 
altele, la elaborarea unei 
noi ipoteze asupra compo
ziției păturii superioare a 
Pămîntului. S-a descoperit 
că viteza undelor seismice 
descrește într-o zonă situa
tă la o adincime de 50—200 
km. botezată 
Se consideră 
din această 
parțial în stare topită. Pe 
de altă parte, știm că gro
simea scoarței nu este uni
formă. atingînd 50—80 km 
în regiunile lanțurilor 
muntoase și numai 5—6 km 
pe fundul oceanului. „Plu
tind" pe astenosferă. mate
ria scoarței tinde să se răs
pândească orizontal pentru 
a realiza pretutindeni a- 
celași nivel. Forța tensiu
nilor create în acest mod 
poate ajunge la 2 000—3 000 
de kilograme pe centime
tru pătrat !

Noua ipoteză presupune, 
de asemenea, că pătura su
perioară a Păminlului ar 
fi alcătuită dintr-un mic 
număr de plăci gigantice, 
care se mișcă și se află în 
interacțiune, 
de pămint 
mărturie 
fricțiunii 
firmă
Knopov,

tea din California. Iar pro
fesorul sovietic Evegheni 
Artiușko ne 
interpretare a procesului 
ipotetic : „Se știe că sub 
apele oceanelor au fost 
descoperite lanțuri mun
toase intinzîndu-se pe mii 
de kilometri. Partea cen
trală a lanțului este un 
«oi de falie prin care ma
rile mase de materie ușoa
ră și puternic încălzită urcă 
la suprafață. Vîscozitatea

oferă o
pul seriei de cutremure din 
1965—1967. Geofizicianul so
vietic Pavlov merge și mai 
departe, afirmînd că sem
nalul de alarmă îl consti
tuie o ușoară deplasare a 
unui întreg continent. El 
se întemeiază pe faptul că 
înaintea cutremurelor din 
1960, care au făcut peste 
10 000 victime în Chile, țăr- 
mul vestic al Americii de 
Sud a înaintat cu 16 cm
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luna 
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de- 
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adoptat 
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„Cutremurele 
constituie o 

a contactului și 
acestor plăci", a- 

profesorul Leon 
de la Univensita-

iviiriL,Al

SE VOR PUTEA
OARE PREVESTI
CUTREMURELE ?
§3 realizări H ipoteze noi ® perspective

care-l are asupra rocilor 
radiația ultrasonoră prove
nind din focarul cutremu
rului.

Statistica a fost chemată 
și ea in ajutor. Studiind 
circumstanțele producerii 
a 22 000 de cutremure, în 
perioada 1950—1963, geofi
zicianul american H. Simp
son a ajuns la conclu
zia că de vină sint erup
țiile solare : frinînd mișca
rea de rotație a Pămintu- 
lui, ele determină astfel o 
modificare a cimpului său 
electromagnetic și, drept 
urmare, a presiunii inter
ne. Iar G. P. Tamazian, de 
la Universitatea din Baku, 
bazîndu-se pe măsurătorii» 
efectuate între anii 1897— 
1956. a constatat existența 
unor relații între cutremu
re și unghiul pe care-1 fao 
planurile ecuatoriale sele
nare și terestre, conchizind 
câ activitatea seismică se 
află într-un raport invers 
proporțional cu acest unghi. 
Ar urma deci să ne adre
săm astronomilor pentru 
a cunoaște din vreme pe
rioadele critice.

Intorcîndu-ne la metode 
și mijloace mai... terestre, 
vom mai aminti doar că în 
minele din centrul Donba- 
sului funcționează primul 
serviciu de prognoză acus
tică din lume. Geofoanele 
realizate la Institutul de 
fizică a Pămîntului al Aca
demiei de științe a U.R.S.S. 
pot „auzi" cum apar în 
scoarță, la 25 km adinci
me, fisurile premergătoare 
seismului.

Evident, această succintă 
trecere in revistă a omis 
eu bună știință alte idei și 
tentative urmărind acela#/ ■' 
scop, pentru a ajunge lă 
capitolul și mai sumar ai 
combaterii cutremurelor. 
Se vorbește, de pildă, 
pre declanșarea prin 
plozii controlate
mici seisme în zonele 
există pericolul unor 
me grave, împiedieîndu-se 
astfel creșterea tensiunii 
pînă la nivelul 4’atal. Por
nind de la premisa acumu
lării de căldură în scoarță, 
ca factor generator de cu
tremure, se propune săpa
rea unor sonde foarte a- 
dînci, în care să se pom
peze continuu apă foarte 

Dar toate acestea
n-au atins deocamdată nici 
măcar stadiul de proiect. 
Adevărul este că drumul 
spre prevenirea din ce în 
ce mai sigură și, poate, 
spre combaterea cutremu
relor, trece numai prin ac
țiuni vaste de tipul celei la 
care ne-am referit. Aduna
rea generală de la Moscova 
a Uniunii internaționale de 
geodezie și geofizică a dis
cutat și despre un nou pro
gram care prevede stu
diul dinamismului diverse
lor formații structurale ale 
păturilor superioare ale 
Pămîntului. Fără îndoială 
că, la ora bilanțului, vom 
ști mai mult despre meca
nismele producerii cutre
murelor și ne vom afla mai 
aproape de elaborarea unor 
metode eficace de preveni
re a acestui flagel.

rocilor descrește brusc in 
timpul încălzirii, ele devin 
mobile, se răspindesc ra
pid de o parte și de alta a 
lanțului, împingind tot
odată plăcile".

E greu de spus deocam
dată cum vor sluji aceste 
cunoștințe și presupuneri 
luptei împotriva uneia din 
cele mai cumplite cala
mități naturale. De fapt, 
înainte de a ne 
la mijloacele de comba
tere a cutremurelor, e 
firesc să ne întrebăm cum 
ar putea fi ele prevăzute. 
Și ideile nu lipsesc.

Doi geologi americani, 
Darrel Wood și Rex Allan, 
au constatat că, cu 29 de 
ore înainte de declanșarea 
seismului care a zguduit 
California la 11 iunie 1970, 
în regiunea respectivă se 
semnalase o înclinație spre 
est a scoarței. Ei consideră 
că acesta ar putea fi un 
indiciu prețios 
succese 
japonezi 
dreptate.
Matsushiro. 
dicărilor scoarței, însoțită 
de înregistrarea schimbări
lor microactivității seismi
ce și a fluctuațiilor cimpu
lui magnetic terestru, a 
permis să se lanseze aver
tismente eficace, în tim-

gîtidi

și unele 
ale seismologilor 
par să le dea 
Intr-adevăr, la 

observarea ri-

in ocean. în sfîrșit, astro
nautul Russel Schweickart 
a făcut cunoscut că, potri
vit experiențelor efectuate 
cu reflectoarele lasser in
stalate pe Lună de misiu
nile „Apollo". cutremurele 
terestre sînt precedate de 
ușoare devieri ale axei 
Pămîntului.

O altă categorie de sem
ne prevestitoare a fost de
tectată de savanții iugo
slavi și sovietici. Desco
perind că înaintea mișcări
lor seismice radioactivita
tea apelor termale înregis
trează o creștere sensibilă, 
un grup de specialiști de la 
Institutul de cercetări nu
cleare din Belgrad a întoc
mit o hartă a tuturor iz
voarelor de acest fel din 
Iugoslavia, care vor fi ți
nute permanent sub obser
vație. Un rezultat asemă
nător au obținut cercetă
torii de la Institutul de hi- 
drogeologie din R.S.S. 
Uzbecă ; în preajma puter
nicului cutremur care a 
îndoliat Tașkentul în 1966 
a crescut brusc concentra
ția de gaze
argon, fluor și s-a modifi
cat raportul izotopilor 
234 și U-238 din 
artezian
presupune că fenomenele 
se datorează efeotului pe

radon. heliu.

U- 
bazinul 

al orașului. Se 
că

B invităm mai des
(Urmare din pag. I)

de 2 600 000 lei. Universitatea din 
București 47 de contracte care depă
șesc suma de 2 milioane lei. Insti
tutul agronomic din București 11 
contracte ce se ridică la 800 000 lei. 
în alte centre universitari — Timi
șoara, Cluj, Craiova. Brașov s-au ob-
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£ trist și abătut 
sărmanul conte

Un sentiment de nesfîr- 
șită tristețe îl încearcă pe 
spectator ori de cite ori 
cortina cade peste o repre
zentație vetustă, prăfuită 1 
Senzația aceasta devine cu 
atît mai acută cînd te afli 
în fața unor piese celebre, 
— așa cum este „Contele 
de Luxemburg" — urîțite 
de lipsa de imaginație a 
unei montări, a desenu
lui coregrafic 1 Costumele 
(creația Elenei Agapie- 
Stancu). decorurile (arh. St. 
Norris), coregrafia (Elena 
Penescu-Liciu) se topesc 
într-o improvizație diletan
tă. Se salvează doar atunci 
cînd subiectul invită la „ca
dre" de salon cunoscute din 
vechi tipare. Iar dacă aces
te trei condiții ale creării 
atmosferei de epocă sînt 
atît de vitregite, nici versi
unea libretului pe care he-o 
propun V. Timuș și M. 
Păun nu reușește să salve
ze spectacolul accentul nd 
și mai mult sărăcia fante
ziei. Și nici prezentarea 
orchestrei nu mulțumește. 
Nu se realizează acea ne-

cesară „colaborare" a diri
jorului cu soliștii, cu an
samblul coral. Astfel se 
face că aplauzi un artist de 
talent ca Nicolae Țăranu, 
actor și cîntăreț sensibil, 
jocul Valeriei Rădulescu, 
muzicalitatea cu care 
interpretează ariile. îi 
plauzi pe Nae Roman și 
Tamara Buciuceanu sau 
Constanța Cîmpeanu, dar 
nu poți să ai satisfacția 
unui spectacol integral rea
lizat.

Actori de talent susțin cu 
pasiune că muzica de ope
retă are un nealterat far
mec, că genul operetei nu 
este perimat, că există un 
public al operetei care aș
teaptă cu nerăbdare fiecare 
premieră. Dar dacă nu se 
conjugă eforturile tuturor 
realizatorilor spectacolului, 
rezultatele sînt asemănătoa
re cu cele ale recentei re
prezentații cu „Contele de 
Luxemburg", care are toate 
motivele să fie foarte abă
tut și trist.

iși 
a-
pe

S. OȚEANU

Așteptările 
tinerilor slătineni

în Slatina, oraș în plină 
dezvoltare, trăiesc peste 
10 000 de tineri (nefamiliști) 
ceea ce reprezintă aproape 
30 la sută din populația ora
șului. Numai în întreprinde
rile Industriale ce aparțin 
de Centrala aluminiului lu
crează pe“te 2 000 de tineri. 
Unde își petrec timpul după 
orele de program tinerii 
din orașul Slatina ? Este o 
întrebare pe care am a'i- 
zit-o cu o mare frecventă

atit în uzine și fabrici, cît 
și... pe stradă.

Căci la Slatina nu există 
încă un club al tine
retului. Este adevărat. Sla
tina e un oraș în pli
nă dezvoltare, care nu 
dispune încă de clădiri și 
spații suficiente pentru des
fășurarea in cele mai bune 
condiții a activităților so- 
cial-culturale. Este, de ase
menea. adevărat că se con
struiește o modernă casă de 
cultură a sindicatelor, care

a
des- 
ex- 

unor 
unde 
seis-

rece.

Ion HOBANA

in uzină...
ținut, de asemenea, rezultate no
tabile.

Ce părere au însă unitățile produc
tive. beneficiarii contractelor cu in
stituțiile de invățămînt superior ? 
Pentru a afla răspuns La întrebare 
ne-am deplasat in două mari unități 
economice Ne oprim, mai întîi. la 
marea uzină „23 August4*, unitate care 
a stabilit contracte cu politehnica 
bucureșteană. Iată părerea ingineru- 
lui-șef 
truJ de 
uzină :
- Nu

Constantin Croicu. din Cen- 
proieclare al grupului de

cum 
lăm 
mai

însă va fi dată în folosință 
către finele anului viitor.

„Nu s-a ajuns încă la un 
punct de vedere conturi — 
ne spune tov. Gheorghe 
Stan, secretar al comitetu
lui județean U.T.C, Propu
nerile (n.n. : una dintre ele 
se referă la amenajarea clu
bului tineretului în locul 
unui cafe-bar din centrul 
orașului „de jos") au rămas 
tot în stadiu de... studiere".

„La Slatina întîlnești re
staurante, bodegi, la tot pa
sul — ne declară la rîndul 
său ing. Virgil Sălceanu. se
cretarul comitetului U.T.C. 
de la Uzina de aluminiu, 
dar pentru un club al ține

retului sau pentru un loc 
de întilmre a tinerilor nu 
s-a găsit o soluție. Am im
presia că se studiază prea 
mult această problemă, ca 
de altfel și la noi în uzi
nă. Am propus să ne con
struim noi un club al cen
tralei unde, evident, s-ar 
putea organiza activități 
specifice tinerilor, chiar la 
nivelul orașului. Dar, pînă 
acum, am rămas doar cu... 
propunerea. Deși există fon
duri pentru dotarea clubu
lui cu cele necesare". Și 
totuși, pe. cînd un club al 
tineretului la Slatina ?

grenat, fără putință de 
ieșire, într-un codru labi
rintic. Făpturi teribile, 
smulse dintr-o junglă a hi
merelor populează acest 
cadru. Nu mai este vorba 
aici de curajul sfărîmării 
unor tipare poetice învechi
te. ci de sfări marea poeziei 
însăși — în măsura în care 
poate fi invocat acest ter
men : „La canatul 
rîi nu va apare / 
crăpătură lejeră / 
te-ți subbrațul / și 
acolo pămîntul...

Lipsa controlului logic 
sau poate, incapacitatea 
de a stăpîni cuvintele, le 
întorc pe acestea din urmă 
împotriva celui care caută 
să le dea un sens, izolin- 
du-J intr-un morman de

chemă- 
nici o 

Găureș- 
îndeasă

Emilian ROUĂ

„Ulterioritățile" cu 
inimă de văcuță

vorbe fără înțeles care se 
rostogolește, in cele din 
urmă, în vulgaritate crasă: 
....cîntă hipofiza / cîntă 
splina / bășica udului / cîn
tă și privighetorile cu ini
ma de văcuță". încercarea 
de pătrundere abuzivă în 
generoasa lume a liricii 
eșuează astfel penibil, cu a- 
gresivitatea neputinței, sau 
„cu un scuipat pentru 
toată eternitatea", ca să 
mai cităm o dată.

Debusolarea în 
unei mări numită 
departe de a ne 
către tărîmuri mirifice, duce 
întotdeauna la naufragiu. 
Ca in lamentabilul caz de 
față.

mij locul 
poezia, 

împinge

Dorin ROMAN

După un volum de ..Pe
depse" (1969) ■ al cărui 
motto suna astfel : „Peste 
o mare neagră / zbiară o 
oaie neagră, / peste un 
cimp negru / latră un cîine 
negru, /“, și așa mâi depar
te. Vasile Vlad publică o 
nouă carte. Scindată între 
o zodie cu rezonante pic- 
tural-nepoetice și un for
malism extrem, „Sărbăto
rile absenței" ni se pare a 
rămîne pe aproape întreg 
cuprinsul său o expe
riență ratată. Urmărind a- 
numite modele, autorul se 
pierde într-un fals supra- 
realism. ajungînd la astfel 
de versificații : „Eu ii dă
deam tare cu deznădejdea,/ 
așezată mai presus de pu
tere / îi dădeam tare cu 
nașterea licuricilor din ză
padă / Chiar așa. I Acum 
intr-un ochi gol se oglin
dește un ochi și mai gol".

De regulă, exacerbarea 
discursului poetic pustiește 
poezia : dar cînd e vorba 
de exacerbarea unui discurs 
nepoetic. unde doar șarja- 
rea verbală încearcă să e- 
vite platitudinea ? O lume 
privită printr-un microscop 
dereglat ne apare în prim

plan : „Din toate burțile 
izbucnește ego / este ase
diată finalitatea prin ego / 
ego se prăpădește după cu
vintele 
ultima 
nilor / 
sau „..
dm git / cît a mai rămas / 
fiecare vede pe cer păsări / 
cu o singură aripă. / Hoții 
suferă de singurătate ' și-au 
dat seama <lc asta / Cu un 
lanț pe dinlăuntrul gitu- 
lui“ etc.

£ste evidentă o îndrăz
neală, soldată din păcate 
prea deseori cu efecte rizi
bile : „Apare ulteriorul și 
zice monumentul ulteriori- 
tăților / zice agonia și zice 
monumentul zice agonii
lor Apar zice balizelor și 
zice monumentul balizelor / 
zice scobiturile zice si mo
numentul scobiturilor ' Și 
zice indubitabil zice totul 
va fi halal / halal zice de 
persoane, halal zice de lu
cruri ! halal dc fenomeno
logie zice ... / bălaiului 
zice". Această îngrămădire 
de .zicături" destul de a- 
la-mantă pe anumite pla
nuri urmărește desigur 
stupefierea lectorului.

Inițiative editoriale

sale in inima sa / 
distracție a plămi- 
va rămîne aerul...." 

.fiecare își bea apa

Răsfoind agenda activită
ților editoriale, consemnăm 
citeva inițiative cu ponde
re semnificativă.

Semnalăm astfel apariția 
noii serii a „Caietelor Mi
nerva", caiete ce constituie 
adevărate jurnale de bord 
ale unei edituri specializate 
in publicarea clasicilor și a 
scriitorilor pe cale de cla- 
sicizare a acelor opere în 
care „se cuprind idealurile 
și aspirațiile generațiilor", 
a cărților ce formează 
„moștenirea noastră cea 
mai bună" (după cum măr
turisea Sadoveanu în „Lau
dă cărții"). Menit să ilumi
neze datele retipăririi siste
matice a moștenirii cultu
rale. ale exegezei dintr-o 
perspectivă științifică a a- 
cesteia. recentul tablou si
noptic dozează judicios in
formația nudă cu comenta
riul succint de factură es
tetică în anunțarea cărți
lor de relief ce alcătuiesc 
producția recentă sau vii
toare a editurii. Concepute 
din perspectiva confruntării 
aditor-cititor. a dialogului 
ambivalent ce se stabilește 
între aceste categorii. ..Ca

ietele. Minerva" reprezintă 
o modalitate (pe care o do
rim lot mai eficientă, ope
rativă) de dirijare a inte
resului lectorilor 
rile de valoare.

spre scrie-

săptămînii 
cu înfiin-

• începutul 
trecute a coincis 
țarea unei noi librării. Ur- 
mind exemplul recent al 
„Editurii militare". „Cartea 
Românească" și-a inaugurat 
propria sa librărie (strada 
Nuferilor nr 41). între pro
iectele de perspectivă figu
rează organizarea cu regu
laritate de întilniri ale scri
itorilor cu iubitorii de carte, 
investigarea piomptă și ne
mijlocită a preferințelor ci
titorilor printr-un sistem 
eficace de sondaj, studierea 
concretă a posibilităților de 
suplimentare rapidă a tira
jelor. onorarea unor cft- 
menzi expediate prin poș
tă ș.a. Găzduită Intr-un lo
cal adecvat intențiilor orga
nizatorilor. librăria „Cartea 
Românească" are. de ase
menea. un caracter de ex
poziție permanentă.

putem spune 
răm bine cu Institutul 
București întrebarea e alta : cît de 
intens colaborăm ? Aș putea să citez, 
cel mult, vreo trei contracte. Unul, 
prin care am verificat pe un banc 
de probă la institut parametrii func
ționali ai unui nou tip de transmisie 
hidraulică, altul care privește o nouă 
soluție energetică pentru motoare cu 
ardere internă. Dacă aș vorbi de al 
treilea contract ar trebui să citez 
alți colaboratori, coautori. Deci...

— Ce sectoare apreciați-că ar putea 
beneficia de o eventuală colaborare?

— Două : abordarea fenomenelor 
de uzură care-și așteaptă soluțiile 
teoretice din partea universitarilor. 
Apoi verificarea în laboratoarele po
litehnicii — din ce în ce mai dotate 
— a încercărilor de perfecționare 
tehnologică. Cheia reușitelor? Stabi
lirea unui contact permanent uzină- 
facultate. Catedre cum sînt cele de 
motoare, locomotive, organe de ma
șini să ne viziteze des. să organizăm 
colocvii, să ne confruntăm planurile 
de perspectivă. Nu doar la cîte o se
siune științifică festivă anuală (cum 
excelentă a fost cea din vara., trecu
tă). Eu. de pildă, văd adesea la te
levizor emisiuni interesante dedicate 
învățămintului superior. De ce să iau 
cunoștință de preocupările profesori- 
lo}—ingineri doar prin intermediul 
micului ecran ? Aș vrea să-i informez 
că zilnic îmi trec prin mină cel puțin 
10 dosare cu propuneri de inovații, 
raționalizări, autoutilări concepute, 
destul de frecvent, de muncitorii în
șiși. Ele sînt tot atîtea invitații pen
tru oamenii de știință din invățămînt. 
Din păcate, fluxul informațional fa- 
cultate-uzină și invers, sistemul con
tractelor și contactelor reciproce 
funcționează sporadic, puțin eficient 
in consecință.

...Al doilea popas îl facem la uzi
nele ..Semănătoarea". La biroul de 
invățămînt, ing. Alexandru Costea 
mărturisește că n-are cunoștință de 
asemenea contracte.

— Contracte ? reia întrebarea noas- 
ing. Ioan Buradel. șeful serviciu-

câ au colabo- 
politehnic din

I. ADAM

tră . ... . ... ,__ ........
lui construct.or-șef. încă nu. Am pu
tea ” ‘ '
de
Sintem doar vecini, ne desparte un 
gard ; noi — practicieni, vecinii — 
teoreticieni. Am putea să ne întraju- 
torăm in domeniul determinărilor de 
eforturi ale mașinilor agricole. de 
vibrații, de presiune, de rezistență.

— Cine vă reține să deschideți 
„poarta" colaborării ?

— Cred că am deschis-o ! Se duc 
tratative. In prezent. în uzină se 
creează un laborator de încercări me
canice. S-ar outea să-i găsim soluțiile 
de cadru arhitectural, dar mai avem 
nevoie, după aceea să știm ce apa
rate să procurăm, cum să le instalăm,

foarte bine colabora cu facultatea 
mecanică agricolă a politehnicii.

să funcționeze. De ce să nu ape
la sprijinul oamenilor de știință, 
ales că sint vecinii noștri ?

Căutăm răspuns la „vecini".
_ Dialog cu conf. dr. ing. Marcel Se- 

gărccanu, decanul facultății de me
canică agricolă.

— Intr-adevăr, cu uzinele „Semănă
toarea" nu prea am colaborat. Avem 
alte contracte valoroase, de pildă, 
unul de 400 000 de lei. încheiat cu 
statia de cercetări stuficole din Tul- 
cea. în vederea realizării unei ma
șini de recoltat stuf.

— Și, totuși, de ce vă ocoliți veci
nii ?

— Din păcate, adesea, uzinele sint 
interesate in probleme concrete, cu
rente : „S-a rupt cureaua la com
bină, ce să facem, tovarășe profe
sor ?“, neglijindu-se problemele teh
nologice de perspectivă...

— Le-ați propus ceva ?
— Nici ei, nici noi nu prea ne-am 

căutat, e adevărat. Poate și din alte 
motive. Avem un colectiv restrins, 
de tineri cercetători, toarte talentați, 
dar majoritatea ocupați cu doctoran
tura. Laboratorul facultății abia este 
in curs de dotare. Și ar mai fi, de 
asemenea, și alți factori-obstacol : 
Institutul de cercetări și proiectări 
de mașini agricole are tendința de 
„acaparare" a tuturor „comenzilor" 
uzinale..

Punem aici punct transcrierii ex
plicațiilor primite în uzine, în facili
tăți Fată-n față, realitățile insele 
recomandă forurilor în drept ce tre
buie făcut în viitor. Este bine că mă
rile institute din București încheie 
contracte cu întreprinderi din Baia 
Mare. Hunedoara, Galați, după cujn 
facultăți din Timișoara. Iași, Galați 
perfectează contracte cu unități eco
nomice bucureștene. Dar n-ar fi tot 
atit de bine ca dialogul învățămint- 
producție să se poarte mai activ pe 
distanțe mici, uneori — cum am văzut’ 
— deosebit de mici între vecini ?

Referitor la aspectele relatate in 
acest articol mai mulți interlocutori 
au susținut ideea creării unor norme 
științifice pe lingă colective de cate
dre, in scopul asigurării continuității 
muncii de cercetare, cînd profesorii 
sînt solicitați'simultan de mai multe 
obligații didactice.

O altă problemă viza perfectarea 
sistemului de finanțare a contracte
lor. eventual cu credite anticipate 
pentru demararea cercetării. La Con
siliul național de știință și tehnolo
gie am fost informați că în anul 1971 
s-au afectat 14—15 milioane lei 
destinate exclusiv încheierii de con
tracte facultăți-intreprinderi. că pp 
anul în curs suma s-a. mărit la 25 
milioane lei. Rămîne ca Minis
terul Educației și învățămintului, 
ministerele de resort beneficiare să 
distribuie cu grijă sumele respectivei 

Pentru ca în tot mai multe între
prinderi să se facă simțită prezenta 
catedrelor universitare este necesar 
ca resDectiv"le conduceri, centralele 
industriale, ministerele beneficiare să 
acorde atenția cuvenită contractelor 
cu învățămintul. La rindul lor. cate
drele. decanatele, senatele universi
tare întregul corp profesoral trebuie 
să participe cu maximă eficiență la 
rezolvarea problemelor stringente ale 
economiei naționale în plină moder
nizare Acesta este sensul fundamen
ta) al dialogului, pe bară de con
tract, facultate-întreprindere.
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Pe linia Urziceni—Făurei, tre
nul accelerat se apropia de sta
ția Căldărăști. în acest timp, 
Gheorghe I. Dumitru, paznic de 
cîmp la cooperativa agricolă de 
producție din satul Cănești, se 
îndrepta pe o potecă spre casă, 
privind în urma trenului ce se 
depărta în mare viteză. Deodată 
a observat în urma lui o dîră 
de fum albă și groasă. Apropiin- 
du-se de terasament, a constatat 
că șina avea coroana ruptă pe 
o mare porțiune. Din moment în 
moment, trebuia să sosească 
personalul 7016. N-a stat pe gîn- 
duri și a alergat la Căldărăști. 
în ultimul moment, trenul a fost 
oprit în stație pină la remedie
rea defecțiunii.

Unde se
ascunde ?
S-a întimplat in seara zilei 

9 ianuarie a.c., în comuna 
Kogălniceanu (Ialomița).

de 
M.

... Ionel 
Bocirnea (născut la 21 ianuarie 
1951), cioban la cooperativa agri
colă din localitate, mergea pe 
drum in fața unui grup de tineri. 
La un moment dat, intorcindu-se 
spre ei, s-a aruncat cu un cuțit 
asupra unuia dintre aceștia si 
l-a rănit. Aflindu-se aproape de 
ei, Petre Milea, în virstă de 21 
de ani, contabil la consiliul 
popular comunal, a încercat să-i 
despartă. Ionel Bocirnea însă i-a 
aplicat o lovitură de cuțit, 
omorindu-l pe loc, și a reușit să. 
se facă nevăzut. După unele re
latări, se pare că s-ar fi urcat 
intr-un tren care mergea spre 
Iași. Dacă îl întîlniți, procedați 
în consecință, anunțind cel 
apropiat post de miliție.

mai

S-au
„aprins“
pompierii!

Control inopinat la Negrești- 
Oaș, privind modul cum este or
ganizată paza contra incendiilor. 
Bilanțul constatărilor : de-a 
dreptul îngrijorător. La consiliul 
popular orășenesc, unde, este și 
punctuT P.C.I., ofițerul de servi
ciu nu cunoștea atribuțiile ele
mentare în domeniul pazei con
tra incendiilor, nu știa unde este 
cheia de la remiza P.C.I., iar 
șoferul de pe mașina specială de 
intervenții era de negăsit ; pom
pa manuală care ar fi putut fi 
folosită în ultimă instanță era 
defectă. La țesătoria „Integra
ta" — situație similară. Pompie
rul de serviciu nu avea planul 
operativ de stingere, posturile 
de incendii erau descompletate 
de utilajul de intervenție, iar 
gurile de incendiu, neprotejate, 
materialul P.C.I. în dezordine, 
neîntretinut. Am încercat să 
aflăm de ce prevenirea și com
baterea incendiilor este tratată 
Ia Negrești-Oaș cu atîta... lipsă 
de căldură. Și am aflat că for
mația P.C.I. din oraș „s-a a- 
prins" prea tare de la „focul" 
locului I, obținut anul trecut De 
județ în asigurarea pazei contra 
incendiilor.

Faptă
de pionier

Intr-unu din zile, elevii clasei 
a V-a C de la Școala generală 
nr. 4 din Deva au aflat că in a- 
propierea școlii lor, în blocul 
D 6, apartamentul 20, locuiește 
un bătrin care, datorită faptului 
că și-a pierdut vederea, intlm- 
pină mari dificultăți. Impresio
nați, pionierii au hotărit să-i 
vină in ajutor. De atunci, două 
eleve — Ludmila Buckman și 
Magdalena Leben — in fiecare 
zi îl vizitează pe bătrin. împreu
nă îi fac cumpărăturile, îi citesc 
presa, ii povestesc întimplări 
petrecute la școală — făcîndu-i, 
astfel, suferința mai ușoară. Un 
fapt simplu, dar profund uman, 
pentru care cele două pioniere 
merită toate felicitările.

Cearta de la
I etajul IV
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II.

in urmă, Teodor 
Reșița, B-dul 

Muncii, blocul nr. 3, se întorcea 
pe trei cărări acasă. O dată a- 
juns însă aici, în loc să se culce, 
i-a venit chef de scandal. Și 
negăsind pe nimeni care să-i 
țină trena, a început o discuție 
în „termeni tari" cu soția sa. 
Și cum nu prea mai era in stare 
de replici, la un moment dat. a 
pus mina pe cuțit. Speriată, fe
tița lor a ieșit pe coridor să 
ceară ajutor vecinilor. Pină la 
sosirea acestora, însă, Doftana 
Mărginean, cuprinsă de groază, 
a sărit pe fereastră _de la eta
jul IV, fracturîndu-și coloana 
vertebrală. în prezent, ea se 
află internată in spital, unde 
medicii fac eforturi deosebite 
pentru a-i salva viața. Cît des
pre soț, el se află acum la loc 
Sigur, în așteptarea sentinței.

Rubricâ redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID

ți corespondenții „Seînteîi"

Cu cîteva zile 
Mărginean, din

i

I>
I

î

Tovarășul Gheorghe Pană 
a primit delegația de activiști

ai P.M.U.P
Tovarășul Gheorghe Pană, membru 

al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit sîmbătă delegația de 
activiști ai Partidului Muncitoresc U- 
nit Polonez, condusă de tovarășul 
Igor Lopatynski, membru supleant 
al C.C. al P.M.U.P., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.M.U.P., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vi
zită în schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat tovarășul Ion- Circei, mem
bru al C.C. al P.C.R., sef de secție 
la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești.

în Cursul zilei de sîmbătă, delega
ția a părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie. i

în timpul vizitei în România, mem
brii delegației au avut întîlniri la 
Secția Organizatorică a C.C. al P.C.R., 
la Comitetul județean Prahova, Comi
tetul municipal Sibiu, Comitetul sec
torului 3 din Capitală și Comitetul 
comunal Hărman ale P.C.R., la Aca
demia „Ștefan Gheorghiu" pentru 
pregătirea cadrelor de conducere a 
activității de partid, social-politice, 
economice și administrative de stat, 
și au vizitat întreprinderi industriale 
și agricole, obiective social-culturale, 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

Primire la Consiliul de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Pățan, a primit, sîmbătă, 
pe Jaroslav Vaverka, adjunct al mi
nistrului federal pentru metalurgie 
și construcții de mașini al Republicii 
Socialiste Cehoslovace, care a luat 
parte la lucrările grupei mixte pen
tru construcția de mașini din cadrul

Comisiei guvernamentale româno- 
cehoslovace de colaborare economică 
și tehnico-științifică.

La primire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
a fost prezent Nicolae Teodorescu, 
secretar general al Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini.

încheierea lucrărilor simpozionului studențesc

U.T. G școală de educație
comunistă a tineretului'

t V

12,00
12.30
14,00 
16,00

Gimnastica pentru toți. 
Cravatele roșii
Viața satului.
Sâ înțelegem muzica. Ciclu 
de educație muzicală prezen
tat de dirijorul Leonard 
Bernstein. Despre balet, prin 
două păsări balerine : „La
cul lebedelor14 de Ceaikovski 
și „Pasărea de foc“ de Stra- 
vinski.
De strajă patriei.
Emisiune în limba maghiară. 
Postmeridian.
Film serial pentru tineret : 
Planeta gjganților.
Publicitate.

La București s-au încheiat simbă- 
ta lucrările simpozionului studen
țesc „U.T.C. — școală de educație 
comunistă a tineretului", organizat 
de Consiliul Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din Universitatea București 
în cadrul manifestărilor omagiale 
prilejuite de sărbătorirea semicente
narului Uniunii Tineretului Comu
nist.

Ir. cursul dimineții, participanții la 
simpozion s-au întîlnit cu tovarășii 
Gheorghe Stoica, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prof. univ. George Macovescu. prof, 
uhiv. M.ihnea Gheorghiu, acad. Mi
hai Beniuc, prof. univ. Tudor But- 
naru și pensionarul Tudor Alexan
dru, fost muncitor al uzinelor „Gn- 
vița roșie", vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara noastră.

Tovarășul Gheorghe Stoica a adre
sat, în numele conducerii partidulut, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, un 
călduros salut partîcipanților la lu
crări.

Cuvintul de încheiere a lucrărilor 
a ■ fost rostit de studentul Nicu 
Ceaușescu, de la Universitatea din 
București, președintele comitetului 
de organizare a simpozionului.

A urmat ședința de închidere a 
simpozionului la care au participat 
tovarășii Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal P.C.R. — București, Dan 
Marțian, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru, pentru problemele 
tineretului, Traian Ștefănescu, pre
ședintele U.A.S.R., Virgil Cazacu, 
membru al C.C. al P.C.R., adjunct, al 
ministrului educației și invățămîntu- 
lui. Cu acest prilej, tovarășul Miron 
Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., a evocat pe larg tradițiile 
revoluționare ale tineretului român. 
Continuator al acestor tradiții de 
luptă revoluționară. U.T.C. contri
buie la educarea și formarea tinere
tului in spiritul dragostei față de 
patrie, de partid, al responsabilității 
față de colectivitate, pentru partici
parea activă la edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
țara noastră.

într-o atmosferă entuziastă, partî- 
cipanții la simpozion au adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, prin care își 
exprimă încrederea nestrămutată și 
adeziunea lor deplină la politica in
ternă și internațională a partidului 
și statului nostru, hotărîrea lor fermă

de a nu precupeți nici un efort pen
tru transpunerea ei în viață. Ei își 
exprimă, în același timp, hotărîrea de 
a-și intensifica eforturile în vederea 
formării lor profesionale și politice 
în concordanță cu cerințele actuale 
și de perspectivă ale economiei, 
științei și culturii noastre socialiste.

In aceeași zi. participanții la sim
pozion au depus o coroană de flori 
la. Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

(Agerpres).

16,50__________
16,55.Campionatele europene de 

patinaj artistic. Demonstra
țiile laureatilor. Transmisiune 
directă de la Goteborg.
Vetre folclorice : Mehedinți. 
1001 de seri — Aventurile 
celor doi căței.

___ Telejurnalul de seară. 
20,00 Reportajul săptămînii : 

riantă la o doină (II). 
mensiuni contemporane 
Țara Moților. Intr-un 
combinat de industrializare a 
lemnului din Cîmpeni. Repor
taj de Horia Vasiloni.
Film artistic : „Bancnota de 
un milion de lire sterline".
Alo. Sofia, aici București... 
Muzică ușoară. dansul și 
buna dispoziție și-au dat tn- 
tîlnire la București într-o e- 
misiune realizată în colaboj 
rare de televiziunile româna 
și bulgară. In distribuție : 
Margareta Pîslaru. Lili Iva
nova, Anda Călugăream), 
Pașa Hristova. Marina Voica, 
Angela Similea. Liana Anto
nova. Mihaela Mihai. Iordan- 
ka Hristova. Cristina Dan, 
Marica Negrea, Viorica Chiș, 
Cornelia Cilindri?. Tudose 
Martinîcă. Ansamblul de ba
let al Teatrului ,,C. Tănase" : 
coregrafia Adriana Dumitres
cu : scenografia :> Virgil Lus- 
cov ; redactor : Aurora An- 
dronache : redactori coordo
natori : Detcho Taraleseov și 
Radu Anagnoste. Imaginea : 
Cristu Maltopol, Hristo Hris- 
tov. Montajul : Mircea Dan. 
Regia : Hacio Boiaciev. 
Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
Festival Mozart : Orchestra 
simfonică a Radioteleviziunii. 
Dirijor : Carlo Zecchi. Tn
program : Simfonia K.V. 75; 
Simfonia K.V. 200 : Simfonia 
K.V. 199 : Simfonia K.V. 201. 
In pauză : Buletin de 
Sâptămîna culturală 
reșteană. Realizată de 
dra Cândea.
Noutăți științifice și 
din lumea întreagă.
Film serial : „Invadatorii1 
(VIII) (reluare).

19.00
19,20

19.30

20,20

21,50

22,50

20,00

20,40

21.45

21,55

(Urmare din pag. I)
fo- 
în-

în

bera însemnate forțe pentru a fi 
losite în activități mult mai utile 
treprinderii.

Dar despre „ritmul de melc" 
promovarea noului în domeniul sis
temului informațional, în cadrul unor 
unități ale Centralei linei din Bucu
rești, se mai poate vorbi. Elocventă 
în acest sens este și situația de 
fabrica de stofe „Libertatea" 
Sibiu. , Numai in atelierul de 
blat, de pildă, se întocmesc 
documente, dintre care doar 
nul e tipizat și constituie 
port de informații pentru serviciul 
de contabilitate, 
doar în cadrul 
mult complică 
evidenței. De 
este existența 
fire" sau cu 
„creier", care rezultă din contopirea 
„situației, partizilor" și „dispoziției 
de dublat", formular ce înregistrează 
o serie de informații suprapuse și 
în al căror labirint e greu să te des
curci. Tot atit de neraționale sînt 
documentele ce reflectă cele 3 tipuri 
de inventare, unul pe număr de fire 
și pe poziții coloristice, elaborat de 
economistul secției, și altele două 
separate, întocmite atît pe număr de 
fire, cit și pe poziții coloristice — 
inventare inutile prin faptul că pre
zintă aceleași date ca și primul do
cument. , Cel ce le completează este, 
de data aceasta, maistrul care, în loc 
să-și consacre tot timpul său produc
ției, se ocupă de activități funcționă
rești.

Surprinzător e faptul că această 
evidență atit de complexă este 
prea puțin eficientă. „Un control exi
gent efectuat în secția pregătirea țe
săturii — ne relata Ion Teodorescu, 
economist la Institutul de proiec
tări pentru industria ușoară — ar 
putea dovedi că adesea volumul pro
ducției neterminate existente în ate
lier nu corespunde cu cel din scripte, 
neeunoscîndu-se cu exactitate ce 
cantitate de materie primă se poate 
oferi in ziua următoare secției de 
prelucrare a țesăturii". în acest con
text. de situația amintită nu „scrip- 
tologii" secției respective trebuie, în 
primul rînd, sesizați (interesant este 
dacă își dau sau nu seama că de-

la 
din 
du-

10 
u- 

su-
Celelalte circulă 

acestui atelier și mai 
lucrurile in domeniul 
pildă, inexplicabilă 
„Centralizatorului de 

numirea lui ad-hoc

Va- 
Di- 
în 

mare

știri, 
bucu- 

Alexan-

tehnice
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Handbal feminin

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI IN SFERTURILE
DE FINALA ALE C.C.E

® Aseară, 29-8 cu Macabi Hărăzim (Israel)
UniversitateaHandbalistele de la

București își asiguraseră calificarea 
in sferturile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" de fapt încă’ 
din primul meci (6 ianuarie, la Ho- 
lon) cu Macabi Hărăzim, campioana 
Israelului. Avansul luat atunci era, la 
drept vorbind, liniștitor, returul fiind 
mai curînd o formalitate. Aseară, în 
sala Floreasca, bucureștencele au do
minat din nou în mod categoric, ter- 
minînd învingătoare la un scor care 
„spune" singur ce diferență de valoa
re a existat între cele două formații. 
Simona Arghir, Aneta Schramko, 
Doina Furcoi și colegele lor și-au im
pus superioritatea o dată cu prima an
gajare a mingei, conducînd la pauză 
cu 13—3 și încheind partida cu 29— 
8. Este de subliniat, desigur, că ju
mătate din golurile Universității 
le-au marcat Arghir (8) și Furcoi (6). 
Pentru cine iși amintește scorul din 
prima partidă (29—14), rezultatul de 
acum, mai precis numărul de goluri 
înscrise de Universitatea nu apare un 
lucru deosebit ; intr-adevăr, campi
oanele noastre nu au marcat aseară, 
pe teren propriu, mai mult decît 
terenul advers. Dar nu exagerăm

pe 
cu

pun eforturi inutile, fără eficacitate), 
ci tovarășii din conducerea fabricii 
„Libertatea" din Sibiu și, în ultimă 
instanță, din conducerea 
industriale a linei 
care, după cum s-a putut 
dovedesc puțină inițiativă. în vederea 
raționalizării documentelor, moder
nizării evidentei existente.

în alte întreprinderi ni s-au dat 
asigurări din partea cadrelor de con
ducere că nu poate fi vorba de pa
ralelisme în domeniul informațional 
sau de documente inutile. „La noi, 
treburile merg ca pe roate" — ne 
încredința Marin Antonescu, direc
tor financiar al Centralei industriale

Centralei 
din București, 

observa,

spunînd că în acest meci returnimic
sportivele noastre au avut ocazii de 
a înscrie pe puțin incă 10—15 goluri. 
Ele insă nu au mai insistat — neavind 
nici motive !

Partida de aseară dintre Universi
tatea București și Macabi Hărăzim a 
fost condusă de arbitrii iugoslavi M. 
Stanoevici - - -.............și S. Vojvodici.
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CURIER JUDEȚEAN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

Cura de ape
Cercetări întreprinse în raza co

munei însurăței au dus la desco
perirea unor însemnate rezerve de 
ape termale și minerale la o adîn- 
cime de 800—1 000 metri. Apele să
rate și sulfuroase descoperite aici 
ajung Ia suprafață cu o temperatură 
de 50 pină la 55 grade Celsius și cu 
un debit de 120—200 mc pe zi. în 
timp ce geologii și chimiștii stabi
lesc elementele tehnice necesare, 
specialiștii din agricultură proiec
tează folosirea lor ca sursă de ter- 
moficare în legumicultura și zoo
tehnie, iar edilii orașelor se gin- 
desc la amenajarea unor spații care 
să confere localităților caracterul de 
stațiuni balneo-climaterice.

peți, din care o bună parte sint 
membrii diferitelor cooperative a- 
gricole de producție. Deschiderea 
noului an balnear a fost precedată 
de o serie de măsuri pentru ridi
carea gradului de confort al vilelor 
și efectuarea unui tratament de ca
litate. Numai pentru dotarea și a- 
menajarea vilelor s-au cheltuit pes
te două milioane lei. Serviciul me
dical balnear a fost dotat cu apara
tură și instrumente medicale mo
derne.

Pentru

TIMIȘ

Club studențesc
La parterul căminului studențesc 

nr. 1 de pe Bd. Mihai Viteazu din 
Timișoara și-a deschis porțile un 
nou lăcaș de cultură : Clubul Insti
tutului politehnic „Traian Vuia". 
Amenajat prin munca voluntar-pa- 
triotică a studenților, după un pro
iect elaborat de colegul lor de la 
arhitectură, Călin Popa, noul club 
se distinge prin originalitate și fan
tezie. fiind realizat din lemn și fier 
forjat. El are o sală de spectacole 
pentru simpozioane, mese rotunde, 
întîlnlri și programe artistice, o 
sală de audiții muzicale și altele 
destinate unor activități cultural- 
educative atractive.

copiii petroliștilor
Nu de mult, distilatorul Dumitru 

Popa, de la Rafinăria Ploiești, fă
cea o propunere în cadrul consiliu
lui oamenilor muncii al centralei 
industriale a petrolului din locali
tate : să se construiască o creșă- 
grădiniță pentru copiii salariaților 
din rafinăriile municipiului.. Luîn- 
du-se în considerație justețea pro-: 
punerii sale, în curînd va începe 
construcția noului edificiu social, 
care va avea 340 locuri, și va cu
prinde și un dispensar medical.

Cabana
de la Săliste

. în pitoreasca zonă dintre dealu
rile Săliștei a fost dată în folosință o 
frumoasă cabană din piatră și lemn 
cu o capacitate de servire pen
tru 140 de turiști. „Capul de afiș" 
al noii unități de alimentație pu
blică îl constituie produsele de artă 
culinară cu specific local : ciorbă 
țărănească de Săliște, frigărui de 
oaie, clătite și scovergi cu brînză.

/. 1

TRANSMIT:
secții de prestări de servicii către 
populație : croitorii, cizmării etc. 
In acest an, pe baza studiilor între
prinse de către consiliile populare, 
in colaborare cu Uniunea județea
nă a cooperativelor de consum, vor 
fi înființate 97 de astfel de secții. 
La amplasarea noilor secții se are 
în vedere, in primul rînd, valorifi
carea cit mai judicioasă a resurse
lor locale de materii prime.

aw
Sport și tinerețe

Rod al muncii patriotice a tine
retului, a unor unități economice, a 
studenților facultății de educație fi
zică a Universității din Cluj și a 
sportivilor din cluburile „Universi
tatea" și „Voința", pe Muntele Băi- 
șoara, la 52 kilometri de Cluj, s-a 
amenajat o modernă bază sportivă, 
în cadrul acesteia, pîrtia de schi, 
situată la o altitudine de 1 540 me
tri și cu o lungime de 1 810 metri, 
este aptă pentru organizarea unor 
concursuri de nivel republican.

MÂRAMUMȘ

Oaspeți la Sovata
La stațiunea balneo-climaterică 

Sovata a sosit, pentru tratament și. 
odihnă, prima serie de 1 400 de oas-

Serviciile sătești
în comunele Bratovoești, Sadova, 

Bechet. Cetate, Poiana Mare au 
fost date recent in folosință noi

Expozițiile 
micilor gospodari 
La Casa corpului didactic din 

Baia Mare a fost deschisă o expo
ziție permanentă cu vinzare a o- 
biectelor executate de elevii din 
peste 40 de școli de cultură gene
rală, licee și școli profesionale din 
județ. Sint expuse obiecte de uz 
casnic și gospodăresc din lemn, fier 
forjat și ceramică, cergi și carpete 
din lină in stil maramureșean, cu
sături, confecții și tricotaje, costu
me populare. Sumele obținute din 
vînzarea obiectelor vor- fi folosite 
pentru înzestrarea atelierelor-școa- 
lă cu aparatura necesară.
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„EUROPENELE"
DE PATINAJ VITEZA
Pe pista de la Inzell (R.F.G.) au 

început campionatele europene femi
nine de patinaj viteză. După prima 
zi de concurs, pe primul loc în cla
samentul general individual se află 
sovietica Ludmila Titova cu 89,084 
puncte, urmată de Antja Keulen- 
Deelstra (Olanda) cu 89,797 puncte.

Proba de 500 m a fost cîștigată de 
Ludmila Titova (în 43”27/100), ur
mată de compatrioata sa Vera Kras
nova — (43”88/100) și Ruth Schleier- 
maeher (R.D. Germană) — 43”92/100.

în cursa de 1 500 m, victoria a re
venit patinatoarei olandeze Antja 
Keulen-Deelstra, cu timpul de 2T6” 
67/100. Pe locul doi s-a clasat sovie
tica Ludmila Savrolina (2T7”25/100).

R. P. BULGARIA

Spre „Orizontul 75“

Ieri și azi, la hochei pe gheață
suită de trei cuplaje de

„23
O nouă 

hochei, pe patinoarul acoperit 
August" din Capitală. Primul dintre 
ele a avut loc aseară: Steaua—Avin- 
tul Miercurea Ciuc și Dinamo—Agro
nomia Cluj. Favorite 
echipele bucureștene 
pronosticurile, cîștigind 
cu 7—2, iar Dinamo cu 
sântă în aceste partide 
tru turul al III-lea al campionatului 
este „cursa contracronometru" pe de 
o parte între Dinamo și Steaua, iar 
pe de alta între Avîntul și Agrono-

indiscutabile, 
au adeverit 
clar. Steaua 
8—3. Intere- 
contînd pen-

mia pentru a înscrie cît mai multe 
goluri. Deocamdată la egalitate de 
puncte, cele patru formații vor să-și 
asigure un golaveraj cit mai bun, 
care, la nevoie, să fie luat în consi
derare pentru departajare în clasa
ment.

Astă-seară, tot la patinoarul „23 
August", are loc un nou cuplaj : 
Dinamo—Avîntul (ora 16,30). Steaua— 
Agronomia (ora 19). „Cuplajul der- 
biurilor" se dispută marți 
Avîntul — Agronomia și 
Steaua.

seara : 
Dinamo —

Se împlinesc astăzi 24 de ani 
de la semnarea primului Tratat 
româno-bulgar de prietenie, co
laborare și asistență mutuală. 
Trăind alături, de-a lungul vremu
rilor, ca buni vecini, animate de 
năzuinți comune in lupta de eli
berare națională și socială, popoa
rele român și bulgar s-au legat 
prin puternice sentimente de 
prietenie, solidaritate și întraju
torare. Consfințind aceste tradi
ționale legături, ridicate pe o 
nouă treaptă în anii socialismu
lui, tratatul s-a afirmat ca o te
melie solidă pentru lărgirea și 
adincirea relațiilor reciproce fră
țești pe cele mai diverse planuri. 
Prevederile sale și-au găsit o 
strălucită continuare și dezvolta
re, în condițiile de astăzi, în noul 
tratat romăno-bulgar semnat la 
19 noiembrie 1970.

Cursul ascendent al relațiilor 
româno-bulgare se materializează 
în prezent într-o amplă și fruc
tuoasă colaborare pe tărîm poli
tic, economic, tehnico-științîfic, 
cultural.

poate fi folosit în mod rațional acest 
echipament, în condițiile în care nu 
sînt perfecționați purtătorii de infor
mații ?

Investițiile în echipament de calcul 
se ridică la milioane de lei. Se im
pune, în consecință, utilizarea fruc
tuoasă a acestora. Dar, se pare că 
acest lucru nu e bine înțeles de 
conducerile unor unități industriale, 

întreprinderea „Dacia", 
Centralei industriale a 
unde există un sistem 

de circulație a informa-

Pină și la 
din cadrul 
bumbacului, 
îmbunătății 
țiilor, elaborat pe baza unei analize 
temeinice și amănunțite a utilității 
fiecărei date solicitate — rod al co

0 tonă de hîrtie
pentru un dram de

informație economică?
a tricotajelor din București. Dar pe 
roate de hîrtie... fiindcă, in ciuda 
afirmațiilor sale, se intîlneso- și aici 
multe paralelisme in întocmirea evi
dențelor. Serviciul de producție face, 
spre exemplu, o grupare cantitativă 
a articolelor, aceeași grupare apă- 
rind și la serviciul programare-lan- 
sare. De asemenea, notele de pre
dare sînt în număr mare :. 3 pentru 
export, 4 pentru intern ; dar fiecare 
are două circuite deosebite prin sec
ții și depozit (aici se ține o evidentă 
separată), deși conțin aceleași infor
mații. Aspectele depistate chiar în 
cadrul centralei tricotajelor sint eu 
atit mai greu de admis cu cît uni
tățile sale, centrala însăși sînt bine 
dotate cu echipament de calcul. Cum

laborării cu CEPECA — se men
țin și unele ,,pete albe" pe harta 
bine conturată a fluxurilor informa
ționale. Ing. Ion Kalman, șeful ser
viciului de informatică al întreprin
derii, ne relata că, deși marea ma
joritate a documentelor sînt tipi
zate. deci este ușurată mult aplica
rea lor la calculator, totuși, servi
ciul de prețuri provoacă unele ne
ajunsuri : comunică schimbările de 
preț tot prin vechea metodă a scri
sorilor. Cit privește modificările teh
nologice, ele ar trebui să parvină 
printr-un singur canal de informare ; 
ori, în practică ele sînt obținute 
prin mai multe, de la serviciul teh
nic. laboratorul de cercetare, secția 
de producție sau mecanicul-șef, con-

JL

pericliteazăținînd date necorelate ce periclitează 
buna informare a calculatorului.

Folosirea uuor calculatoare cu ca
racteristici superioare simplifică 
munca, dar numai atunci cînd datele 
de prelucrat sint bine culese, bine 
corelate. Calculatorul nu este un 
„zeu" ce rezolvă de Ia sine proble
mele impuse de producție ; aportul 
uman trebuie intensificat sub forma 
unui efort de concepție pentru ra
ționalizarea evidenței. Statul nostru 
acordă o atenție deosebită asigurării 
unei, baze tehnice dezvoltate pentru 
activitatea de informatică economică. 
Trebuie să fie însă clar conducători
lor de centrale și întreprinderi in
dustriale că, singură, înzestrarea cu 
echipament electronic de calcul nu 
rezolvă problemele legate de perfec
ționarea sistemului informațional. 
Tocmai din acest moment, pe drept 
cuvînt s-ar putea spune. începe ade
vărata muncă inovatoare în vederea 
raționalizării purtătorilor de infor
mații, cît și a asigurării unor flu
xuri informaționale care să cores
pundă necesităților unei conduceri 
modeme a activității productive, . 
mai ales avînd în vedere că informa
ția deține un rol nu numai constata- 
tiv ci, mai ales, de prognoză, 
contribuind substanțial Ia luarea 
unor decizii cu caracter optim.

Asigurarea unei bune evidențe, 
ea imperativ al activității de pro
ducție organizate științific, presupune 
suplețe și mobilitate, înlăturarea lu
crurilor de prisos în domeniul infor
mațional. Efortul remarcabil, de alt
fel — de a dota întreprinderile subor
donate cu echipament de calcul de 
înalt nivel tehnic, cit și de a reduce 
numărul dărilor de seamă departa
mentale la 3 și pozițiile din nomen
clatorul departamental cm 40 la sută — 
n-a fost suficient pentru a rezolva 
această spinoasă ecuație a organizării 
sistemelor de informare, în cadru! 
centralelor sau întreprinderilor mi
nisterului. Numai o bună informare 
va arăta rezultatele deosebite, pre
cum și minusurile din procesul pro
ducției, asigurîndu-se astfel posibi
lități de înlăturare a lor, de creștere 
în continuare, mai susținut, a efi
cientei activității economice în uni
tățile industriei ușoare.

Primul an al actua
lului 
1975) 
unul 
tiere „
cascada hidroenergetică 
Vicea din munții Ro- 
dopi — cu o importan
tă realizare. Au luat 
sfîrșit lucrările de con
strucție a barajului 
„Kricim" înalt de a- 
proape 100 de metri și 
a clădirilor centralelor 
electrice „Vicea-2" și 
„Kricim". Astfel, la în
ceputul acestui an, e- 
conomia bulgară pri
mește cei dinții kWh 
de energie electrică din 
cei peste un miliard pe 
care-i va da, peste cîți- 
va ani, acest mare o- 
biectiv energetic al 
R. P. Bulgaria, care va 
avea o putere instalată 
de 550 megavați. De a- 
semenea, după ce zilele 
trecute a fost dată în 
exploatare prima uni
tate a marelui combi
nat chimic de lingă 
Șvistov, pe malul Du
nării — Uzina pentru 
celuloză din viscoză al
bită — acum se reali
zează aci primele tone 
de produse ale anului.

Ce a adus de fapt a- 
nul întîi al cincinalului, 
economiei bulgare ? 
înainte de toate trebuie 
spus că din cele circa 
20 de miliarde leva cît 
se vj aloca în cursul 
acestor cinci ani pen
tru noile obiective in
dustriale, în 1971 au 
fost investite 3,5 miliar
de leva pentru un șir 
de importante lucrări 
— ca acelea de la Dev- 
nia, unde se constru
iesc cele două mari u- 
nități ale industriei 
chimice (cea de îngră
șăminte minerale com
plexe și cea de sodă 
calcinată) care consti
tuie „obiectivul numă
rul 1“ al cincinalului, 
de la Kozlodui, locul de 
unde se vor realiza, 
peste patru ani, primii 
kWh de energie elec-

cincinal (1971— 
s-a încheiat pe 
din marile șan- 
ale Bulgariei —

★

trică din surse atomice, 
pentru șantierele com
plexului energetic 
„Bobov-Dol" (600 MW) 
și ale cascadei hidro
energetice „Belmeken- 
Sestrimo" (719 MW), 
pentru extinderea com
binatului pețrochimic 
de la Burgas și dezvol
tarea combinatului 
metalurgic Kremi- 
kovțî. Alte numeroa
se șantiere, multe din
tre ele marcate pentru 
prima oară pe harta e- 
conomică a țării în 
1971, aparțin industriei 
construcțiilor de ma
șini. industriilor ușoa
ră și alimentară, in
dustriei de prelucrare

O puternică înrîurire asupra 
adincirii continue a relațiilor ro
mâno-bulgare, pentru intensifi
carea și diversificarea colaborării 
pe multiple planuri dintre țările 
noastre o are dezvoltarea 
țiilor de strînsă prietenie între 
Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist Bulgar, pe
b^za principiilor marxism-Ieni- 
nismului și internaționalismului 
proletar. întîlnirile, convorbirile 
rodnice dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, întîl
nirile și contactele la alte niveluri 
au afirmat de fiecare dată dorința 
comună a ambelor popoare de a 
lărgi relațiile frățești dintre ele 
în interesul reciproc și al cauzei 
generale a unității statelor 
cialiste, cauzei socialismului 
păcii în lume.

Poporul român urmărește 
adîncă simpatie activitatea crea
toare a poporului bulgar pentru 
dezvoltarea multilaterală a țării 
sale. Rîndurile de mai jos reflec
tă tocmai

★

CORESPONDENȚA 
DIN SOFIA 
f

a lemnului, precum și 
agriculturii, sectorului 
social-cultural, printre 
care primul loc îl de
țin locuințele — plani
ficate în număr de 
250 000 în acest cinci
nal.

în ansamblu, zestrea 
de realizări cu care oa
menii muncii bulgari 
au pășit in „anul doi 
al cincinalului" este a- 
preciabilă, prefigurînd 
noi și importante suc
cese pe calea progresu
lui economic și social. 
Potrivit datelor preli
minare date de curînd 
publicității, planul eco
nomiei naționale a 
R. P. Bulgaria pe anul 
precedent a fost înde
plinit și depășit în di-sJ 
ferite sectoare. Venitul

■ național a crescut cu 
9,4 la sută, 95 de pro
cente din acesta fiind 
dobîndite pe seama 
sporirii productivității 
muncii ; producția in
dustrială a crescut cu

rela-

so-
Și

cu

asemenea succese.

aproximativ 10 la sută, 
ponderea unor ramuri 
industriale de bază cum 
sint cea petrolieră, cea 
siderurgică, construc
toare de mașini, chimi
că. de prelucrare a 
metalelor, obținînd un 
nou avans.

Primele zile ale celui 
de al doilea an al cin
cinalului sint zile de 
muncă plină de însu
flețire și hărnicie. Deși 
e iarnă, constructorii 
continuă să zidească și 
să toarne betoane, u- 
neori într-un ritm ase
mănător perioadelor 
de vară. împreună cu 
toți oamenii muncii din 
Bulgaria, călăuziți de 
partidul comunist, con- 

• structorii privesc cu 
încredere spre „Ori
zontul ’75“ — ultimul 
?n al noului cincinal, 
spre viitorul tot mai 
luminos al patriei. Din 
multele nume de „eroi 
ai șantierelor" pe care 
presa bulgară îi popu
larizează în aceste zile 
de început de an. a- 
mintesc unul: Ivan 
Sopski. Brigada lui de 
fierari betoniști care 
lucrează la șantierul 
termocentralei Bobov- 
Dol depășește zilnic 
normele cu 80 la sută. 
Este și acesta un semn 
că data prevăzută pen
tru darea în funcțiune 
a primei turbine a res
pectivului obiectiv — 
luna aprilie a anului 
1973 — poate fi mai a- 
propiată decît o anunță 
calendarul.

în deplasările mele 
pe șantiere și în vizi
tele făcute în între
prinderi din R. P. 
Bulgaria i-am văzut a- 
desea pe acești oameni 

‘ destoinici — construc
tori devotați ai socia
lismului. care nu pre
cupețesc nici un efort 
în munca pentru în
florirea continuă a pa
triei lor.

C. AMARIȚEI
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Larg interes față de problema 
conferinței general-europene 

pentru securitate

Lucrările Comisiei mixte
guvernamentale româno-ungare

de colaborare economică

Interviu acordat
de Kim Ir Sen

MOSCOVA. O delegație a Parti
dului Comunist din Norvegia, con
dusă de președintele partidului, Rei- 
dar Larsen, a făcut o vizită in 
U.R.S.S., anunță agenția T.A.S.S. In 
cursul convorbirilor purtate cu o de
legație a P.C U.S., au fost abordate 
probleme ale relațiilor dintre cele 
două partide și ale vieții internațio
nale; o atenție deosebită a fost acor
dată problemelor securității europe
ne. Cele două delegații se pronunță 
pentru lărgirea în continuare a pre
miselor necesare creării unui sistem 
trainic de securitate în Europa și de 
dezvoltare a colaborării multilate
rale între țările continentului. 
P.C.U.S. și P.C. din Norvegia apre
ciază ca importantă participarea 
cercurilor largi ale opiniei publice a 
celor două țări la pregătirea și des
fășurarea adunării reprezentanților 
opiniei publice pentru securitate și 
cooperare “uropeană, care urmează 
să aibă loc la Bruxelles, între 2 și 5 
iunie 1972:

OSLO. Luînd cuvîntul în Storting 
(parlament), șeful diplomației norve
giene, Andreas Cappelen, a făcut o 
declarație de politică externă, în 
care, referindu-se la situația din Eu
ropa, a menționat intensificarea pro
cesului de destindere. El a subliniat 
însemnătatea tratatelor semnate de 
R.F. a Germaniei cu U.R.S.S. și cu 
Polonia, precum și a acordului cva- 
dripartit asupra Berlinului occiden
tal. Cappelen a reafirmat punctul de 
vedere pozitiv al guvernului norve
gian față de ideea organizării unei 
conferințe general-europene pentru 
securitate și cooperare. în context, el 
a anunțat că în prezent se află în 
Finlanda reprezentanți ai Norve
giei, care iau cunoștință de o serie 
de aspecte privind problema pregă
tirii multilaterale a unei asemenea 
reuniuni.

HELSINKI. In cadru] unei între
vederi desfășurate la Helsinki, mi
niștrii afacerilor externe ai Norve
giei și Finlandei au examinat pro
bleme referitoare la pregătirea con

vocării conferinței general-europene 
pentru securitate și colaborare, a- 
nunță agenția T.A.S.S. In comunica
tul dat publicității la încheierea con
vorbirilor, la Ministerul de Externe 
al Finlandei se arată că Norvegia 
sprijină eforturile în vederea orga
nizării conferinței și, în legătură cu 
aceasta, manifestă interes față de ac
tivitatea desfășurată de guvernul 
finlandez în scopul pregătirii prac
tice a întrunirii.

DUSSELDORF. într-o luare de po
ziție a P.C. German pe marginea în
ceperii examinării de către Parla
mentul R F.G. a tratativelor înche
iate cu U.R.S.S și cu Polonia, Her
bert Mies, vicepreședinte al P.C.G , a 
adresat un apel tuturor muncitorilor 
și sindicaliștilor, organizațiilor de ti
neret și de studenți, tuturor forțe
lor iubitoare de pace din R.F. a Ger
maniei de a-și exprima acordul față 
de aceste tratate și față de securita
tea europeană prin acțiuni proprii, 
prin trimiteri de delegații și scrisori 
către Bundestag. „Tn prezent, cînd 
controversele în jurul ratificării ce
lor două tratate se ascut, în primul 
rînd comuniștii și social-democrații 
trebuie să fie alături" — a declarat 
Herbert Mies.

BELGRAD. O ședință a comisiilor 
de politică externă ale Adunării Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia a avut loc 
la Belgrad, informează agenția 
Taniug Comisiile au adoptat planul 
orientativ de colaborare a Adunării 
Federale cu foruri similare din străi
nătate, subliniindu-se, cu acest pri
lej, că o modalitate importantă de 
informare asupra dezvoltării sociale 
și politicii iugoslave o constituie con
tactele politice care se realizează 
prin schimburi de delegații parla
mentare. Totodată, a fost alcătuit 
grupul intercomisional de deputați 
pentru problemele colaborării și 
securității europene, cu sarcina dea 
contribui la pregătirea viitoarelor 
acțiuni pe care urmează să le desfă
șoare în acest sens Iugoslavia.

BUDAPESTA 15. — Corespondentul 
nostru, Al. Pintea, transmite : între 
13 și 15 ianuarie, la Budapesta, a avut 
loc întîlnirea de lucru a președin
ților celor două părți în Comisia 
mixtă guvernamentală româno-un
gară de colaborare economică. Dele
gația română a fost condusă de Io
sif Banc, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, iar delegația ungară 
de Valyi Peter, vicepreședinte al 
Guvernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar.

Cu acest prilej, cei doi președinți 
au trecut în revistă activitatea de 
colaborare și cooperare economică și 
tehnică româno-ungară desfășurată 
în ultimii ani și au stabilit măsuri 
pentru impulsionarea finalizării ac
țiunilor de colaborare și cooperare, 
în curs de tratative, în domeniile in
dustriei construcțiilor de mașini, 
industriei chimice, energiei electrice, 
industriei petrolului, industriei mi
niere, industriei materialelor de con
strucții, industriei ușoare, agricultu
rii, transporturilor și în alte sectoa
re. A fost examinat, de asemenea, 
modul de desfășurare a schimburilor 
de mărfuri dintre cele două țări și 
au fost adoptate recomandări cu 
privire la dezvoltarea acestora în 
continuare S-a constatat cu satisfac
ție că schimbul de mărfuri se dez
voltă in ritm favorabil. Astfel. în 
anul 1971, volumul schimburilor de 
mărfuri a crescut față de anul pre-

cedent cu circa 25 la sută. Se dez
voltă ca formă nouă 
schimburile de mărfuri 
frontieră.

în vederea lărgirii și 
tivității de colaborare, 
specializare în producție, s-au exa
minat noi acțiuni de interes reciproc 
care vor contribui la înfăptuirea, in 
cadrul colaborării directe dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară, a programu
lui complex al adîncirii și perfecțio
nării in continuare a colaborării și 
dezvoltării integrării economice so
cialiste a țărilor membre ale C.A.E.R.

Lucrările întîlnirii s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de priete
nie și înțelegere reciprocă.

Protocolul încheiat cu acest prilej 
a fost • semnat de președinții celor 
două părți in Comisia mixtă guver
namentală româno-ungară de colabo
rare economică.

La semnare au participat loan Co- 
toț, ambasadorul României la Buda
pesta, precum și membrii celor două 
delegații guvernamentale.

★
Cu prilejul prezenței la Budapesta 

a delegației române, conduse de to
varășul Iosif Banc, ambasadorul 
României la Budapesta, loan Cotoț, 
a oferit simbătă seara în saloanele 
ambasadei un cocteil. Au participat 
Valyi Peter și alte persoane oficiale 
ungare.

a colaborării 
în zona de
adîncirii ac- 
cooperare și

PEKIN 15 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în Re
publica Populară Chineză, 
Gavrilescu, și-a prezentat, 
scrisorile de acreditare lui Dun 
vicepreședintele R.P. Chineze.

La ceremonie au asistat Iu 
director în Ministerul chinez al 
cerilor Externe, și Iosif Chivu, 
nistru' consilier al ambasadei române 
la Pekin.

Nicolae 
simbătă, 

Bi-u,
Cian, 
Afa- 
mi-

unor ziariști japonezi
— După
A.C.T.C.,

la

Protocol de colaborare
între România si R. D. Germană

în domeniul construcțiilor de mașini

„Tratatele semnate de guvernul 
vest-german cu U. R. S. S. și Polonia 
sînt conforme Constituției R. F. a Germaniei”

CONCLUZIILE COMISIEI JURIDICE A BUNDESRATULUI
BONN 15 (Agerpres). — Comisia 

juridică a Bundesratului a ajuns la 
concluzia că tratatele semnate de 
guvernul vest-german cu Uniunea 
Sovietică și cu R. P. Polonă sînt 
conforme constituției R.F.G., anunță 
agenția D.P.A. în urma examinării 
textelor celor două tratate, comisia 
a decis că nu este necesar ca ele să 
fie aprobate de Camera Superioară a

Parlamentului R.F.G., din moment ce 
nu implică modificări constituționale.

Agenția menționează, totodată, că 
deciziile comisiei nu sînț obligatorii 
pentru plenumul Bundesratului, care 
poate insista asupra necesității unei 
aprobări a celor două tratate sau le 
poate înainta Curții constituționale 
federale, spre examinare sub raport 
juridic.

BERLIN 15. — Corespondentul
nostru, Șt. Deju, transmite : La 15 
ianuarie a fost semnat la Berlin pro
tocolul cu privire la convorbirile 
purtate intre ministrul industriei con
strucțiilor de mașini ai Republicii 
Socialiste România și ministrul con
strucțiilor de mijloace de transport 
și mașini de prelucrat al R. D. Ger
mane. Protocolul a fost semnat din 
partea română de ministrul loan 
Avram, iar din partea R. D. Ger
mane de ministrul Rudi Georgi. La 
semnare a fost prezent ambasadorul 
României in R.D.G., Nicolae Ghenea.

Intre 12 și 15 ianuarie, ia. Berlin 
au avut loc convorbiri între cei doi 
miniștri privind probleme de coope
rare și colaborare economică și teh- 
nico-științifică. Ei au apreciat nive-g 
iul actual al activității de colaborare 
și au stabilit, conform hotărîrii se
siunii a 4-a a Comisiei mixte guver
namentale de colaborare economică 
între România și R. D. Germană, 
măsuri pentru intensificarea coope
rării și colaborării economice și teh- 

ministerele de
_a 

reciproce de prtxiuse și 
echipamente ale industriei construc
toare de mașini.

Au fost stabilite măsuri pentru con
tractarea utilajelor prevăzute în a- 
cordul pe anul 1972 și in acordul de 
lungă durată pe perioada 1971—1975 
privind livrările reciproce de mașini

nico-științifice intre 
resort, în scopul unei majorări 
livrărilor

și utilaje. Protocolul prevede, printre 
altele, colaborarea și cooperarea in 
domeniul niașinilor-unelte, al mijloa
celor de transport auto, mașinilor a- 
gricole, al utilajelor pentru industria 
alimentară, industria electro-tehnică 
și electronică, al navelor de pescuit, 
ai utilajelor miniere grele.

în timpul vizitei la Berlin, minis
trul român a avut, de asemenea, con
vorbiri cu ministrul construcțiilor de 
mașini grele și instalații al R.D.G., 
Gerhard Zimmermann, precum și cu 
ministrul industriei electrotehnice și 
electronice, Otfried Steger, cu care 
au fost stabilite măsuri concrete în 
vederea cooperării și colaborării în 
sectoarele respective.

loan Avram a fost primit de vice
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G.. Kurt Fichtner, președin
tele părții R.D.G. in Comisia mixtă 
guvernamentală de colaborare econo
mică între România și R. D. Ger
mană.

In cursul vizitei, ministrul român 
a vizitat mai multe întreprinderi din 
R.D.G.

permanent al 
R. P. Chineze

Națiunile Unite adresată
secretarului general al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— După cum informează agenția 
China Nouă, reprezentantul perma
nent al R. P. Chineze la Națiunile 
Unite, Huang Hua, a adresat se
cretarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, o notă în care cere sista
rea imediată a asistenței acordate 
clicii lui Cian Kai-și de către unele 
organisme și instituții ale O.N.U. 
Tn notă se reamintește că rezo
luția Adunării Generale a O.N.U. 
prin care au fost restabilite dreptu
rile legitime ale R. P. Chineze la 
Națiunile Unite prevede excluderea 
imediată a emisarilor ciankaișiști din 
O.N.U. și din toate instituțiile spe
cializate ale acesteia. „Cu atît mai 
greu de înțeles apare faptul că. după 
adoptarea rezoluției menționate, in
stituții ale O.N.U. continuă contactele 
și programele de asistență de care 
beneficiază clica lui Cian Kai-și", se 
arată în nota reprezentantului chinez.

Sesiunea Adunării

PHENIAN 15 (Agerpres). 
cum informează agenția 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C 
al Partidului Muncii din Coreea, pre
mier al Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a acordat un inter
viu unui grup de ziariști japonezi, 
condus de Takagi Takeo, consilier al 
Comitetului de redacție 
„Yomiuri Shimbun".

Răspunzind la o serie 
Kim Ir Sen s-a referit 
„juke" privitoare 
cialistă în R.P.D. 
arătat că această 
tă unica direcție 
dului Muncii din 
zarea spiritului de independență și 
a spiritului creator, constînd în re
zolvarea tuturor problemelor ce se 
pun în cadrul luptei revoluționare și 
a operei de construcție, în principal, 
prin propriile forțe, în concordanță 
cu situația reală a țării, tinzînd spre 
o poziție de independență și de crea
ție. Arătînd că ideea „juke" a fost 
aplicată în primul rînd în cadrul li
niei de suveranitate politică, inde
pendență economică și autoapărare 
națională, Kim Ir Sen a afirmat că 
tocmai datorită materializării perfec
te a principiului suveranității, inde
pendenței și autoapărării a fost clă
dită o patrie socialistă nouă, demnă, 
puternică și sigură. în continuare, 
referindu-se ta construcția socialis
mului în Coreea, Kim Ir Sen a sub
liniat că sarcina fundamentală a ac
tualului plan șesenal în domeniul 
construcției economice este consoli
darea pe mai departe a bazelor ma
teriale și tehnice ale socialismului.

Răspunzind unei alte serii de în
trebări, Kim Ir Sen s-a referit deta
liat la problema reunificării pașnice 
a patriei. Condamnînd 
rionetă sud-coreeană, care 
mat „starea de urgentă", 
textul unei „invazii asupra 
Kim Ir Sen a subliniat că 
cută în acest sens are drept 
înăbușirea tendinței reunificării paș
nice, tendință care crește pe zi ce 
trece în Coreea de sud, că această 
zarvă are drept scop torpilarea con
tactelor dintre Nord și Sud, perpe- 

' tuarea divizării țării și. in consecin
ță, perpetuarea regimului din Sud. 
El a reafirmat cu acest prilej pro
punerea justă și echitabilă, formu
lată de partidul și guvernul R.P.D.

al

de 
la

ziarului

întrebări, 
concepția 

la construcția , so- 
Coreeană. El a 

concepție reprezin- 
ideologică a Parti- 
Coreea, materiali-

clica-ma- 
a procla- 
sub pre- 
Sudului", 
zarva fă- 

scop

Coreene, respectiv — poziția în opt 
puncte privind reunificarea indepen
dentă și pașnică a patriei. „Noi pre
conizăm, a arătat Kim Ir Sen, ca 
Nordul și Sudul să încheie un tratat 
de pace și ca forțele armate din nor
dul și sudul Coreei să fie substanțial 
reduse, cu condiția ca trupele de a- 
gresiune ale imperialismului ameri
can să fie retrase din Coreea de sud. 
Preconizăm tratative politice între 
Nord și Sud în vederea strîngerii con
tactelor și legăturilor menite să ducă 
la rezolvarea problemei reunificării. 
Sîntem gata să avem convorbiri în 
orice moment și în orice loc acceptat 
de toate partidele politice din Coreea 
de sud — Partidul Republican De
mocratic, Partidul neodemocratic, 
Partidul naționalist. în momentul de 
față, autoritățile sud-coreene debi
tează absurdități, refuză tratativele, 
mulțumindu-se numai să vorbească 
despre reunificarea patriei. Noi ți
nem, însă, mereu deschisă ușa pen
tru tratative între Nord și Sud", a 
spus Kim Ir Sen, adăugind că în
cheierea cu succes a convorbirilor 
dintre organizațiile de Cruce Rosip 
din Nord și Sud va crea condiții ’a- 
vorabile reunificării pașnice a pa
triei.

în continuare, Kim Ir Sen s-a re
ferit la unele probleme internațio
nale, El a condamnat politica impe
rialismului american și reînvierea 
militarismului japonez. Abordînd e- 
voluția favorabilă a situației din 
Asia, Kim Ir Sen a menționat pres
tigiul internațional crescind al R.P. 
Chineze.. Referindu-se la poziția 
R.P.D. Coreene față de O.N.U., el a 
declarat că țara sa a respectat Carta 
O.N.U. și a arătat că toate „rezolu
țiile" privind „chestiunea coreeană", 
fabricate de imperialismul american 
la Națiunile Unite, trebuie să 
anulate.

Vorbind, în încheiere, despre 
lațiile coreeano-japoneze, Kim 
Sen a arătat că dacă relațiile 
bună vecinătate între cele două 
nu au putut fi stabilite pînă 
prezent, aceasta se datorează politicii 
ostile a guvernului japonez față de 
R.P.D. Coreeană. Guvernul japonez, 
a spus el. trebuie să renunțe defini
tiv la politica sa ostilă, să anuleze 
„tratatul sud-coreeano-japonez“, să 
înceteze manevrele de remilitarizare 
a Coreei de sud.

fie

re- 
Ir 
de 

țări 
în

Un nou atac aerian asupra 
teritoriului R. D. Vietnam

SAIGON 15 (Agerpres). — Săvîr- 
șind un nou atentat la securitatea și 
suveranitatea de stat a R. D. Viet
nam, aviația Statelor Unite a încăl
cat sîmbătă spațiul aerian și a ata
cat teritoriul R.D.V. După cum in
formează agenția Reuter, care citea-

★
SAIGON 15 (Agerpres). — Forțele 

armate ale Frontului Național de Eli
berare au lansat în ultimele 24 de ore 
noi atacuri și operațiuni de hărțuire 
împotriva trupelor saigoneze, anunță 
din Saigon agenția France Presse.

Sîmbătă dimineața, patrioții au ata
cat cu foc de mortiere garnizoana sai- 
goneză din orașul My Tho. Tot sîm-

ză Comandamentul american din 
Saigon, un avion al S.U.A. de tipul 
„F-105" a atacat cu rachete un punct 
de pe teritoriul R. D. Vietnam, si
tuat la. 65 km sud-est de localitatea 
Dong Hoi.

★
bătă dimineața, forțele de eliberare 
au atacat trupele inamicului în mai 
multe puncte din provinciile Quang 
Ngai, Quang Nam și Quang Tin.

Pe de altă parte, comandamentul 
american de la Saigon a informat că 
avioanele sale și-au continuat bom
bardamentele masive asupra sudului 
zonei demilitarizate.

Administrația S.U.A. să stabilească 
data definitivă a retragerii 

trupelor din Indochina
DECLARAȚIA SECRETARULUI

NEW YORK 15 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă des
fășurate la Los Angeles, secretarul 
general al Partidului Comunist din 
S.U.A., Gus Hali, a criticat politica 
Administrației în Vietnam, refuzul 
ei de a stabili data definitivă a re
tragerii trupelor americane din Asia 
de sud-est.. Gus Hall a declarat că 
prin aceasta guvernul își păstrează 
posibilitățile de extindere a agresiu
nii împotriva popoarelor din Indo
china. El s-a pronunțat pentru utili
zarea fondurilor uriașe irosite în 
prezent pentru nevoile militare în

GENERAL AL P.C. DIN S.U.A.

vederea înfăptuirii unui program de 
construcții de locuințe, pentru îmbu
nătățirea asistenței medicale a popu
lației și lichidarea șomajului. Vorbi
torul a chemat opinia publică pro
gresistă din America să-și intensifice 
lupta pentru eliberarea Angelei Da
vis și a tuturor militanților progre
siști aflați în închisoare. Gus Hali, 
care este candidatul partidului co
munist pentru alegerile prezidențiale 
din acest an. a relevat că, în ciuda 
tuturor discriminărilor, P.C. din 
S.U.A. intenționează să participe in
tens la campania electorală.

Pakistanul a rupt relațiile cu țările care au recunoscut 
Bangla Desh

DACCA 15 (Agerpres). — Repu
blica Bangla Desh a fost recunoscută, 
in ultimele zile, de R. D. Germană, 
Bulgaria, Mongolia și Polonia. Ca 
urmare a acestui fapt, Republica Isla
mică Pakistan a hotărit să rupă re
lațiile cu țările care au recunoscut 
Bangla Desh și cu care întreținea 
legături diplomatice.

în legătură cu aceasta. Ministerul 
polonez al Afacerilor Externe a decla

rat că între Polonia și Pakistan s-au 
dezvoltat relații prietenești și .avan
tajoase pentru ambele părți. Polonia 
dovedind că tinde spre continuarea 
relațiilor prietenești și spre dezvol
tarea colaborării bilaterale. în aceste 
condiții, menționează declarația, răs
punderea pentru această hotărîre re
gretabilă revine exclusiv autorități
lor Pakistanului.

★

Sîmbătă seara, ambasadorul Româ
niei in R.D.G., Nicolae Ghenea, a 
oferit în saloanele ambasadei un coc
teil in cinstea delegației române con
duse de tovarășul loan Avram. Au 
participat Rudi Georgi, Otfried Ste
ger. precum și alte persoane oficiale.

Scrisori adresate Consiliului de Securitate 
de către reprezentantul Libanului la O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 15 (Agerpres). 
— Edouard Ghorra, reprezentantul 
permanent al Libanului la Națiunile 
Unite, a remis Consiliului de Secu
ritate două scrisori 
recentele incidente 
frontiera de sud a 
agențiile Reuter și 
In prima scrisoare, 
Libanului a informat 
Securitate despre atacul lansat de o 
•unitate israeliană, in noaptea de 13 
spre 14 ianuarie, împotriva satului li
banez Kafra și menționează că „gu
vernul de la Beirut deține informa
ții potrivit cărora Israelul efectuează 
în prezent importante pregătiri mili
tare de-a lungul frontierei libaneze", 
în cea de-a doua scrisoare, Consiliul 
de Securitate este informat despre 
faptul că guvernul israelian a remis, 
vineri, reprezentanților libanezi în 
Comisia mixtă de armistițiu, un 
„avertisment" prin care cere guver
nului de la Beirut „să pună capăt 
acțiunilor teroriste lansate împotriva 
Israelului de pe teritoriul libanez", 
subliniindu-se că organismul amintit 
nu a putut să se reunească in urma 
acestui avertisment. „Consiliul de 
Securitate — afirmă, de asemenea, 
scrisoarea — va trebui să-și asume 
responsabilitățile, dacă Israelul nu 
încetează imediat să urmeze acest 
curs periculos".

in legătură cu 
survenite la 

țării, informează 
France Presse. 

reprezentantul 
Consiliul de

BEIRUT 15 (Agerpres). — Agen
țiile Reuter și France Presse infor
mează că premierul Saeb Salam, în
soțit de generalul Iskander Ghanen, 
comandantul armatei libaneze, a 
avut o întîlnire cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, în urma raidului lansat de 
o unitate israeliană împotriva loca
lității Kafra din sudul tării' Cu a- 
ceastă ocazie. menționează agenția 
Reuter, au fost discutate probleme 
privind condițiile aplicării acordului 
existent între unitățile de comando 
staționate pe teritoriul libanez și gu
vernul de la Beirut. Premierul Saeb

MINISTRUL DE EXTERNE
AL R. D. GERMANE
A SOSIT LA DACCA

DACCA 15 _ .
de externe al R. D. Germane, Otto 
Winzer. a sosit sîmbătă intr-o vizită 
oficială la Dacca. între Otto Winzer 
și Abdus Samad Azad, ministrul d-5 
externe al Republicii Bangla Desh, 
informează agenția A.D.N., au în
ceput convorbiri referitoare la co
laborarea reciprocă pe plan politic, 
economic și cultural.

dus

Li- 
în-

Salam a declarat că discuțiile au 
la rezultate pozitive.

★
Ministrul afacerilor externe al 

banului, Khalil Abu Hamad, și-a
trerupt, sîmbătă, vizita oficială in 
Algeria, întorcindu-se la Beirut. In- 
tr-o declarație făcută la plecarea de 
pe aeroportul Dar El Beida, minis
trul libanez și-a exprimat satisfacția 
pentru convorbirile avute cu omolo
gul său algerian, Abdelaziz Boute- 
flika, precum și pentru primirea sa 
de către președintele Houari Boume- 
diene. în legătură cu reîntoarcerea 
sa precipitată la Beirut, Hamad a 
precizat că „aceasta se datorește 
tensiunii existente la frontiera sudi
că a Libanului".

(Agerpres). — Ministru!

BELGRAD 15 (Agerpres). — La 
Zagreb — informează agenția Taniug 
— a avut loc sesiunea Adunării Re
publicii Socialiste Croația. In cadrul 
unei ședințe comune a camerelor, 
deputății au aprobat demisiile lui 
Maks Bace și Milivoi Rukavina din 
funcțiile de vicepreședinți ai Adună
rii. Totodată, au fost aprobate demi
siile lui Mika Tripalo din funcția de 
membru al Prezidiului R.S.F. Iugo
slavia și ale lui losip Djerdja, Kre- 
șimir Djeba, Jure Sarici și Ivan Șibl 
din funcțiile de reprezentanți ai 
Croației în Consiliul Popoarelor al 
Adunării Federale.

Milan Mișkovici a fost ales mem
bru al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
iar Boris Bakraci și Mirko Bojici, vi
cepreședinți ai Adunării Croației. De 
asemenea, a fost ales noul Consiliu 
executiv al Croației, în fruntea că
ruia se află Ivo Perișin.

PRINCIPESA MARGRETHE 
PROCLAMATĂ 

REGINA DANEMARCEI
COPENHAGA 15 (Agerpres). — 

Principesa Margrethe a fost procla
mat} sîmbătă, de către primul mi
nistru Jens Otto Krag, regina Dane
marcei. Ea îi succede la tron — sub 
numele de Margrethe a Il-a — ta
tălui său. Frederic al IX-lea, care 
a încetat din viață vineri noaptea, 
în cadru! ceremoniei, noua regină 
s-a adresat mulțimii de la balconul 
palatului Christian-borg, sediul paria,- 
mentului.

Demisia guvernului italian
ROMA 15 (Agerpres). — Premierul 

italian, Emilio Colombo, a prezentat 
simbătă președintelui Giovanni Leone 
demisia guvernului său. Criza gu
vernamentală a atins momentul cul
minant după eșuarea consultărilor 
avute sîmbătă dimineața de Emilio 
Colombo cu liderii partidelor de gu- 
vernămînt, în vederea aplanării di-

vergențelor. Președintele Italiei a 
cerut premierului demisionar kă- ră>- 
mină in funcție pîriă la formarea 
unui nou guvern. Consultările in ve
derea refacerii coaliției de centru 
stingă — formată din partidele de- 
mocrat-creștin, socialist, . socialist- 
democratic și republican — vor înce
pe luni.

Situația politică din Italia
în dezbaterea C.C. al P.S.I.U.P

ROMA 15. - Corespondentul Ager
pres N. Puicea transmite : Timp de 
trei zilb, ’ ”
șurat 
trai 
lian 
care 
ție 
tul .
Valori, secretarul general 
P.S.I.U.P., a subliniat că „reuniunea 
C.C. are loc intr-un moment dintre 
cele mai serioase, în plină criză a 
coaliției guvernamentale. Italia trece 
printr-o acută criză socială, econo
mică și politică. Starea de tensiune 
rezultă în primul rînd din faptul că 
marea majoritate a problemelor au 
fost aminate și nerezolvate de ani 
de zile, din existența unui sistem e- 
conomic al cărui mecanism de dez
voltare determină crize periodice, ni
veluri înalte de șomaj și nefolosirea 
deplină a forței de muncă, un deze-

la Roma, s-au deșfă- 
lucrările Comitetului Cen- 

al Partidului Socialist Ita- 
al Unității Proletare (P.S.I.U.P), 

situa-a examinat actuala 
politică din țară. In rapor- 
pe care l-a prezentat, " 

secretarul
Dario 

aj

chilibru profund între Mezzogiorno 
(sudul Italiei) și restul țării".

Din această realitate — a spus vor
bitorul — decurge imperativul unei 
reînnoiri a societății italiene. Valori 
s-a referit apoi la necesitatea inten
sificării unității forțelor de stingă, 
a elaborării concrete a unui program 
ca alternativă la actuala coaliție de 
centru-stînga, precum și la necesita
tea unor acțiuni imediate și de per
spectivă. a unei strategii clare. Ară- 
tind că P.S.I.U.P. se pronunță pentru 
o aprofundată dezbatere parlamen
tară privind actualele probleme ce 
stau îr. fața țării, secretarul general 
al partidului a declarat că trebuie 
rezolvate cu precădere problemele 
dezvoltării economice și 
țării, apărarea instituțiilor 
ne și combaterea fermă a 
conservatoare, de dreapta.

Plenara a adoptat un 
care afirmă importanța fundamentală 
a unității forțelor de stingă italiene.

VARȘOVIA

sociale a 
republica- 
acțiunilor/

document

agențiile de presă transmit
Protocolul privind schim

burile comerciale pe anul 
1972 între România și Italia 
a fost semnat la Roma. Proto
colul prevede o creștere substanțială 
a schimburilor dintre cele două țări.

Cu prilejul semnării protocolului, 
Constantin Stanciu, director general 
in Ministerul Comerțului Exterior, a 
fost primit de Mario Zagari, minis
trul comerțului cu străinătatea al 
Italiei, cu care a avut un schimb de 
păreri privind posibilitățile de lăr
gire în continuare a relațiilor econo
mice și comerciale româno-italiene.

Conferința națională a 
Partidului Socialist din Ce
hoslovacia. La Praga s_au ,n_ 
cheiat lucrările Conferinței naționale 
a Partidului Socialist din Cehoslova
cia, informează agenția C.T.K. Bo- 
huslav Kucera a fost reales președin
te al partidului. într-o scrisoare adre
sată C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
participanții la conferință subliniază 
că principiile politico-ideologice ale 
Partidului Socialist din Cehoslovacia 
vizează întărirea unității partidului 
cu P.C. din Cehoslovacia, pe calea 
comună de construire a socialismului.

Președintele S. U. A., 
Richard Nixon, se va întîlni la 25 
ianuarie, la Washington, cu primul 
ministru al Olandei, Bareud Biesheu- 
vel, se anunță într-un comunicat al 
Casei Albe.

Consiliul de Securitate al 
O.N.U. se va întruni Ia 28 
ianuarie la Addis Abeba, 
informează agenția France Presse. 
Subcomitetul instituit marți, la 
recomandarea actualului președin
te al consiliului, ambasadorul 
somalez Abby Farah, a luat vineri o 
hotărîre privind stabilirea locului și 
datei viitoarei sesiuni africane a 
Consiliului de Securitate. Ordinea 
de zi a reuniunii va cuprinde o serie 
de probleme cu care este confruntat 
în prezent continentul african, cum 
ar fi menținerea colonialismului, dis
criminarea rasială, politica de apar
theid etc.

Un comunicat în legătură 
cu vizita efectuată în R.D. 
Vietnam de delegația eco
nomică cehoslovacă,condusă 
de Frantisek Hamouz, vicepreședinte 
al guvernului federal, a fost dat pu
blicității de agenția V.N.A. In cursul 
vizitei, delegația a purtat convorbiri 
și a semnat acorduri referitoare la 
ajutorul economic și militar acordat 
de către Cehoslovacia R. D. Viet
nam, precum și în legătură cu schim
burile de mărfuri și plățile pe _anul 
curent intre ceie două țări. Delega
ția cehoslovacă a fost primită de 
primul ministru al R. D. Vietnam. 
Fam Van Dong.

Reprezentanții statelor 
membre ale O.P.E.C. (Orga- 
nizația țărilor exportatoare de pe
trol) și delegații companiilor petro
liere occidentale, care au purtat ne
gocieri la Geneva în legătură cu 
viitorul volum al redevențelor plăti
te de companii pentru concesiunile 
petroliere acordate, ca urmare a 
amplei realinieri monetare interoc- 
cidentale, s-au întîlnit vineri după- 
amiază, într-o scurtă ședință. Cu a- 
ceastă ocazie, reprezentanții O.P.E.C. 
au prezentat o nouă propunere pri
vind prețul viitor al petrolului brut. 
Ambele părți au convenit să reia 
negocieri] e miercuri.

Sesiunea Comisiei inter
ministeriale iugoslavo- 
greCeȘtî, care a exarninat inițiati
vele și propunerile în vederea promo
vării relațiilor dintre cele două țări în 
domeniul colaborării industriale, teh
nice și culturale și al turismului — 
s-a încheiat la Belgrad. Comisia, se 
arată în documentul dat publicității, 
a constatat că în domeniul schimbu
lui de mărfuri s-a realizat un pro
gres satisfăcător. In vederea dezvol
tării colaborării industriale se pre
vede formarea unei subcomisii mixte. 
Totodată, s-a propus înființarea unui 
grup mixt de lucru pentru dezvolta
rea colaborării între organizațiile a- 
gricole și băncile agricole.

Ședința comisiei permanente 
a U.E.R. pentru 
industria alimentară

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — în in
tervalul 10—14 ianuarie 1972, la Var
șovia a avut loc a 16-a ședință a Co
misiei permanente a C.A.E.R. pentru 
industria alimentară. La ședință au 
luat parte delegațiile Bulgariei, Ceho
slovaciei, R. D. Germane, Mongoliei, 
Poloniei, României, Ungariei și Uniu
nii Sovietice.

Comisia a examinat sarcinile care 
decurg din hotăririle Sesiunii a 
XXV-a a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc și ale ședinței Comi
tetului Executiv al C.A.E.R. și a sta
bilit formele și metodele de îndepli
nire a lor. La ședință au fost exami
nate propuneri privind înfăptuirea 
Programului complex al adîncirii și 
perfecționării în continuare a cola
borării și dezvoltării integrării eco
nomice socialiste a țărilor membre 
ale C.A.E.R

La ședința comisiei a fost făcut bi
lanțul activității pe anul 1971 și a fost 
adoptat planul său de lucru pentru 
anul 1972.

Conducătorii delegațiilor țărilor 
membre ale Comisiei permanente a 
C.A.E.R pentru industria alimentară 
au fost primiți de Eugeniusz Szy'r, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Polone.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de lucru, prietenească.

La invitația delegației R. P. Polo
ne, participant!] la cea de-a 16-a șe
dință au vizitat unele întreprinderi 
ale industriei alimentare din Polonia.
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