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în primul trimestru: cel puțin 20 la sută

din planul anual de investiții

De ce apar sincope în

APROVIZIONAREA
CU MATERIALE

A ȘANTIERELOR?
între problemele de mare actuali

tate de care depinde intensificarea 
ritmului lucrărilor de construcții și 
montaje pe șantierele de investiții, 
aceea care privește aprovizionarea 
completă, Ia momentul oportun, cu 
toate sortimentele și cantitățile de 
materiale necesare, pe baza docu- 

■ mentațiilor tehnice, ocupă un loc 
aparte. Acordînd o importanță deo-; 
sebită acestei probleme, multe con-' 
duceri de întreprinderi de construc
ții și montaje au contractat din timp, 
în totalitate, materialele de care au 
nevoie, legislația existentă în dome
niul investițiilor ajutîndu-le să-și 
creeze bune condiții pentru realizarea 
lucrărilor în ritm susținut. Efectul di
rect al răspunderii cu care s-a acțio
nat în această privință se reflectă cu 
fidelitate, acum. în ritmicitatea cu 
care se muncește pe numeroase șan
tiere. Astfel. în lunile ianuarie si 
bruarie trusturile de construcții 
Cluj, Ploiești și Brașov, Trustul 
montaj pentru utilaje chimice
București, de pildă, și-au înfăptuit 
integral prevederile stabilite, reușind 
să sporească, cota de participare la 
îndeplinirea sarcinii de a realiza. în 
primul trimestru, cel puțin .20 la sută 
din planul anual de investiții și 
constructii-montaj.

Din păcate. însă. în alte locuri 
tuația nu este tot atît de bună,
platforma industrială a orașului Za
lău. la cele trei obiective aflate în 
construcție, fabrica de armături din 
fontă și oțel, fabrica de produse ce
ramice și filatura de bumbac, lipsa 
de prevedere cu care au fost abor
date cerințele planului de investiții, 
și. în principal, cele ale asigurării 
unor materiale de primă necesitate 
(la

fe- 
din 
de 

din

de

si- 
Pe

ențe de ordin organizatoric ale 
constructorilor) determină ca activi
tatea să fie, de la o zi la alta, nerit
mică, plină de neprevăzut. în locul 
unei energice concentrări de ~ 
asupra lucrărilor ce trebuie execu
tate la aceste obiective, așa cum 
preconizau cu optimism în toamna 
trecută constructorii, aici se desfă
șoară o înfrigurată acțiune de de
pistare a oricăror posibilități prin 
care acest moment dificil să fie de
pășit. Tot la fel, șantiere de primă 
mărime din industria chimică, meta
lurgică și din agricultură întîmpină 
încă serioase 
o insuficientă 
materială.

Paradoxal.

forte

neajunsuri cauzate de 
aprovizionare tehnico-

în timp ce pe unele 
șantiere se resimte 
bricatelor, a oțelului beton, a con
fecțiilor metalice, 
care realizează aceste materiale re
clamă faptul că nu au acoperite cu 
comenzi importante capacități de 
producție. „Ar fi trebuit să știm 
din timp ce trebuie să producem în 
1972. cui vom livra mărfurile fabri
cate. Dar noi nu avem definitivate 
încă planurile de producție nici pe 
ansamblu?—nici pe sortimente, iar 
portofoliul contractelor de desfacere 
a produselor noastre continuă să ră- 
mînă încă incomplet" — este leit- 
motivul discuțiilor purtate la între
prinderea de produse ceramice. în
treprinderile de prefabricate din be
ton „Progresul" și „Izolatorul" toa
te din București.

Cauza cea mai frecventă a dere
glărilor în mecanismul aprovizionă
rii cu materiale de construcții a șan
tierelor constă în aceeași binecunos
cută deficientă : predarea cu întîr- 
ziere sau chiar lipsa unor proiecte

iipsa prefa-
întreprinderile

de execuție, pe baza cărora 
structorii să stabilească un necesar 
de materiale fundamentat în mod 
realist. Această încălcare a preve
derilor legii privind planificarea, 
organizarea și executarea investiții
lor de către unii proieotanți, core
lată cu atitudinea tolerantă din par
tea anumitor beneficiari de investi
ții, se răsfrînge acum în activitatea 
de pe o serie de șantiere. Cum să 
reușească constructorii noilor capaci
tăți de producție ale Combinatului 
de îngrășăminte azotoase din Tg. 
Mureș să-și intensifice eforturile 
pentru accelerarea ritmului de exe
cuție cînd nu dispun de multe pro
iecte de execuție ? Cînd va livra in- ' 
stitutul I.P.R.A.N. din Capitală 
aceste proiecte ? Cînd se vor încheia 
contractele de aprovizionare și cînd

: vor sosi .pe șantier materialele ce
rute ? Sînt întrebări de cea mai mare 
actualitate, al căror răspuns în fapte 
are un preț inestimabil Nu e de mi- ' 
rare că. din aceeași cauză, și alte șan
tiere mai „hibernează". în timp ce 
stocul utilajelor tehnologice crește, 
întrucît nu sînt create condițiile 
adecvate montajului. Ca atare, nea- 
vînd cu ce lucra, unii constructori 
au pierdut un prețios timp din a- 
cest an, ceea ce face ca rezultatele lu
nilor ianuarie și februarie să se si
tueze sub sarcina planificată — si
tuație proprie unor unități ale Mi
nisterului Construcțiilor Industriale, 
care nu s-au încadrat în dinamica 
prevăzută pentru realizarea în acest 
trimestru a cel puțin 20 la sută din 
planul anual de investiții și de con- 
strucții-montaj.

La plecare, pe aeroportul internațional Otopeni

petrolier Tîrgoviște

PRODUSE
DE ÎNALTĂ

La Uzina de utilaj

IN ZIARUL DE AZI

TEHNICITATE
TÎRGOVIȘTE (corespondentul 

Scânteii", C. Soci). — Produse
le cu marca „U.P.E.T.", realizate 
la Uzina de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște, se bucură de o bună 
apreciere atît în țară cît și in 
cele peste 20 de țări în care se 
exportă.

De curând, uzina tîrgovișteană 
a introdus în producția de se
rie instalația „S.G. 75“ pentru 
prospecțiuni geologice în stra
turi dure, 36 tipodimensiuni de 
armături industriale și alte a- 
gregate destinate echipării in
stalațiilor de foraj pentru a- 
dîncimi medii și mari. Ele sînt 
executate după proiecte origi
nale și se adaugă celor care 
și-au cucerit pînă acum, prin 
performantele lor tehnico-func- 
ționale, un binemeritat presti
giu : instalațiile „S.G." pentru 
foraj geologic pentru adîncimi 
la de 75 la 1 200 metri, instala
țiile de intervenție la sonde, in
stalația „F.A.-12" destinată fo
rării puțurilor de apă pînă la 
adîncimea de 250 metri.
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• Adunările generale 
ale oamenilor muncii: 
întreaga activitate eco
nomică - la un nivel

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Ungare, 
condusă de tovarășul Jănos Kâdâr, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră.

Din delegație au făcut parte to
varășii Jeno Fock, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc-Țărănesc Un
gar, Peter Vâlyi, membru al C.C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al Gu
vernului , Revoluționar Muncito
resc-Țărănesc Ungar, Jânos Peter, 
membru al C.C. al P.M.S.U., mi
nistrul afacerilor externe, Ferenc 
Martin, ambasadorul R.P. Ungare 
la București.

De la reședința rezervată oaspe
ților pînă la aeroportul Otopeni, 
conducătorii de partid și de stat 
unguri au venit împreună cu to
varășii Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer. Pe întregul 
traseu erau arborate drapelele de 
stat ale României și Ungariei. Mii 
și mii de bucureșteni, aflați de-a 
lungul bulevardelor, salută pe con
ducătorii celor două partide și 
state, aplaudă călduros.

Dintr-o mașină deschisă, escor
tată de motocicliști, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Jănos Kâdâr 
răspund manifestărilor prietenești 
ale cetățenilor.

Are loc ceremonia plecării. Aero
portul este împodobit cu drapelele 
de stat ale celor două țări. Deasu
pra pavilionului central al aero
gării se aflau portretele tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și Jănos 
Kâdâr, Ion Gheorghe Maurer și 
Jeno Fock. Pe o pancartă era în
scrisă în limbile română și ungară 
urarea : „Trăiască prietenia, co
laborarea și alianța frățească din
tre poporul român și poporul 
ungar 1“

La aeroport au venit să-i salute 
pe oaspeți tovarășii : Emil Bodna- 
-raș,-- Manea Mănescu, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Janos Fazekas, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Miron 
Constantinescu, Mihai Gere, Ion 
Ioniță, Cornel Burtică, Mihai Ma
rinescu, Ion Pățan, Corneliu Mă, 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne, loan Cotoț, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Buda
pesta.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, reprezentanți ai con
siliilor oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară și germană, 
conducători ai unor instituții cen

trale și organizații obștești, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști ro
mâni și străini.

Se aflau, de asemenea, pe aero
port șefi de misiuni diplomatice, 
membrii ambasadei Republicii 
Populare Ungare și alți membri 
ai corpului diplomatic.

O gardă de onoare prezintă ra
portul. în timp ce sînt intonate 
imnurile de stat ale celor două 
țări, în semn de salut se trag 21 
salve de artilerie. Tovarășii Jânos 
Kâdâr și Nicolae Ceaușescu trec 
în revistă garda de onoare.

Conducătorii de partid și de stat 
ai R.P. Ungare, ceilalți membri ai 
delegației de partid și guverna
mentale ungare își iau apoi rămas 
bun de la șefii misiunilor diplo
matice acreditați la -București, de 
la persoanele oficiale române pre
zente pe aeroport.

Un grup de pionieri oferă bu
chete de flori.

Oaspeții răspund aclamațiilor 
prietenești ale oamenilor muncii 

v aflați pe aeroport, își iau rămas 
' bun de la conducătorii partidului 

și statului nostru.
Tovarășii Jănos Kâdâr și Nicolae 

Ceaușescu își string călduros mîl- 
nile, se îmbrățișează.

La ora 10,00, nava aeriană de
colează. Ea este escortată pînă la 
frontieră de avioane cu reacție 
ale Forțelor noastre Armate.

(Agerpree)

calitativ superior; Dez
bateri pătrunse de 
exigență și responsabi
litate ® în multe județe 

a fost dat semnalul în
ceperii lucrărilor agri
cole la cîmp • Din 

fabrici și institute, de pe 

șantiere și ogoare: 
Semnale preluate • îm
bunătățirea manualelor 
școlare • Adnotări • 

Faptul divers • Sport

(Continuare in pag. a III-a)care se adaugă anumite defici-

PICĂTURA DE CERNEALĂ

Ing. Cristian ANTONESCU

științelor și

transfigurarea lu-

Ilie TANASACHE
(Continuare in pag. a IV-a)

rezoluția 
Invită

simplă 
dacă nu

Ion Dodu BALAN 
vicepreședinte 
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ROMÂNIA

de la șes
Dialogul a pornit de la virful unul brăduleț retezat.
— Cel ce-a făcut fapta asta, a lovit cu bătui. Uitați 

aici... Doar ce-a întins mina peste gard și virful a sărit, 
trupul copacului fiind, acum, sticlă. Sintem in plină 
iarnă doar. La primăvară va trebui să tai, să indrept 
un ram in sus, in loc de virf, și să ajut copacul să iasă 
din impas.

Omul care suferea atit din pricina copacului rupt fără 
noimă ? Mihai Dumitru, din Odăeni, sat mărunt, pier
dut in tipsia Bărăganului. Brad in Bărăgan ?

— Și pini. Și molizi. Și...
— Un obicei, o pasiune ?
— Și una și alta. Apăi noi, cele 87 familii cite cu

prind Odăenii azi, sintem de pe la munte. Am plecat 
de-acolo înaintea celui de-al doilea război.

— De ce ?
— Ne-a gonit necazul.
Imaginea bejeniei nu-i greu de închipuit. Un convoi

lung de care, cu lingură și cățel, cu prunci in fașă 
mai mari, zorind spre cimpia dreaptă. Cimpia făgă
duinței, cuptor fierbinte de piine vara...

— Și-am adus cu mine de acolo, continuă Mihai Du
mitru, și copacii. Brazi. Pini. Meri de toate felurile. 
Pruni. Peri. Ba și curpenl de căpșuni Intr-un fel, mi-am 
cărat in cimpie nu numai nădejdea de mai bine, dar 
și dragostea mea pentru copaci, pentru 
pilăriei.

— Ce s-a intimplat cu nădejdea ?
— Ne-am zbătut mult ca să nu rămină 

ranță. Poate ne mai zbateam și acum 
uneam munca și gindurile. întrebați pe oricare coope
rator din Odăeni Cu pomii parcă a fost mai ușor. Pe 
cel care se usca îl înlocuiam in primăvară Brădulețul 
ăsta — revine omul la necazul lui — se prinsese. îi 
mergea bine. Acum trebuie să-l ajut, să-l înlocuiesc de 
va fi nevoie Știți ce înseamnă copacii aceștia pen
tru noi ?...

Cred că se poate pricepe, tovarășe Mihai Dumitru. 
Și brazii, și pinii, și prunii, și merii, și perii, plantați 
de mina odăenilor, nu-s numai niște obiecte de orna
ment, un dar pentru noua așezare din cimpie înainte 
de toate, sint un lucru născut din nevoia omului de a 
se statornici in durată (se spune că pină și moartea 
refuză să ia bătrinețea nevolnică care nici măcar un 
pom de umbră n-a sădit vreodată .') Apoi...

Apoi, copacii aceștia sini parcă un simbol al nădej
dilor atît de îndelung așteptate șt care au prins con
turul faptei abia in acești ani. ai noștri

Iată de ce îmi plăcea să cred că brăduțul acela fru
mos și firav s-a rupt poate singur, intr-un timp ne
prielnic de furtună.

locurile
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cu privire la vizita oficială de prietenie a delegației 

de partid și guvernamentale a Republicii Populare Ungare 
în Republica Socialistă România

Mijloc esențial de cu
noaștere a valorilor mate
riale și spirituale, de infor
mare și comunicare, punte 
de apropiere între, oameni 
și popoare, cartea se im
pune tot mai mult ca unul 
dintre. aliații cei mai de 
preț ai omului în efortul 
său continuu de a-și desă- 
vîrși personalitatea, de 
a-și afirma plenar capaci
tățile 'creatoare. Pe drept 
cuvînt spunea o dată cine
va că „totul există în 
lume pentru a sfîrși trans- 
formîndu-se intr-o carte". 
Cartea — firește, cea ade
vărată, indiferent de do
meniul pe care-1 ilustrează, 
de modalitatea în care e 
scrisă — este, în ultimă in
stanță, 
mii, o chintesență a expe
rienței omului și a umani
tății, o mărturie despre 
existența și condiția umană, 
o oglindă a devenirii noas
tre istorice.

„Cartea — zicea pe bună 
dreptate un poet — în
seamnă forță și valoare, 
putere și hrană, torță a gin- 
dului, izvor al iubirii". Re- 
cunoscîndu-i cărții aseme
nea însușiri, și încă multe 
altele, atît în planul con
servării vieții spirituale a 
omenirii, cît și al instruirii 
și educării omului pentru 
edificarea prezentului și 
descifrarea tainelor viito-

rului, UNESCO a avut 
o frumoasă și umanistă 

. inițiativă : un an interna
țional al cărții. Astfel, anul 
1972 a fost declarat de către 
sesiunea a XVI-a a Confe
rinței generale UNESCO, 
ținută la Paris în noiem
brie 1970, An internațional 
al cărții, ceea ce echivalea
ză în fond cu o celebrare 
a gîndirii și sensibilității 
umane, cu o recunoaștere 
categorică a civilizației 
cărții, a rolului ei inegala
bil în comunicarea dintre 
oameni, în formarea perso
nalității umane și a întregii 
societăți, chiar acum cînd 
cartea e concurată de mij
loacele moderne, 
vizuale, de difuzare 
ririlor inteligenței 
Cartea e o hrană a 
lui dar, din păcate, 
milioane de analfabeți, 
ai acestei planete civiliza
te. nu-i cunosc binefacerile. 
Cartea e torță a gîndirii și 
izvor al iubirii și totuși, lip
site de binefacerile ei, mase 
mari de oameni sint dis
prețuite. umilite și opri
mate de semenii lor. De 
necrezut pentru secolul XX, 
dar în multe părți ale lu
mii cartea e încă un pri
vilegiu al celor avuti. Iată 
de ce e atît de semnifica
tivă lozinca sub rare se des
fășoară acțiunea UNESCO 
de a sprijini tipărirea și di-

audio- 
a cuce- 
omului. 
spiritu- 

încă 
fii

fuzarea cărților în scopul 
realizării obiectivelor 
esențiale : consolidarea 
cii și înțelegerii intre 
poare prin intermediul 
turii, al 
telor.

Prin
UNESCO ____
membre să creeze, în coo
perare cu comisiile națio
nale UNESCO. comitete 
pentru pregătirea și orga
nizarea Anului internațio
nal al cărții, organism care 
să inițieze și să asigure 
desfășurarea în fiecare țară 
a unor programe complexe 
de activități, menite să 
transpună in realitate de
viza generală a acestui an : 
Cartea pentru toți. Un ase
menea comitet s-a consti
tuit și in țara noastră cu 
cîteva zile in urmă, cu- 
prinzînd personalități mar
cante ale științei și culturii 
românești.

Avînd în vedere reco
mandările și propunerile 
făcute cu ocazia Conferin
ței generale a UNESCO, 
precum și posibilitățile 
multiple de care dispun in-

ar-

La Invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și 
a Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, în zilele 
de 24—26 februarie 1972 o dele
gație de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Ungare a 
făcut o vizită oficială de prietenie 
în România.

în timpul vizitei a fost semnat 
noul Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală între 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară.

Delegația a vizitat Fabrica de 
mașini-unelte și agregate Bucu
rești, noi cartiere de locuințe din 
Capitală, s-a întîlnit cu oameni ai 
muncii. Pretutindeni, delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Ungare a fost în- 
tîmpinată cu căldură și simpatie — 
expresie a relațiilor de prietenie 
frățească existente între poporul 
român și poporul ungar.

între delegațiile de partid și gu
vernamentale ale celor două țări 
ău avut loc convorbiri, la care au 
participat :

Din partea română : Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, condu
cătorul delegației. Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Consiliului de Miniștri al Renubli- 
cii Socialiste România. Ion Pățan, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Corneliu Mănescu, membru al

Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, ministrul afa
cerilor externe, loan Cotoț, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Populară 
Ungară.

Din partea ungară : Jânos Kă- 
dâr, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, conducătorul dele
gației, Jeno Fock, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc Ungar, Peter Vâlyi, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Jânos Peter, mem
bru al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Socialist Un

gar, ministrul afacerilor externe, 
Ferenc Martin, ambasadorul Repu
blicii Populare Ungare în Repu
blica Socialistă România.

în cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă since
ră, prietenească, părțile s-au infor
mat reciproc despre activitatea 
partidelor și guvernelor lor. Ele au 
constatat că atît Republica Socia
listă România cît și Republica 
Populară Ungară au obținut rezul
tate însemnate în construcția 
socialismului. Au făcut, de aseme
nea, un larg schimb de păreri cu 
privire la stadiul actual și perspec
tiva relațiilor dintre cele două 
partide și țări, precum și la pro
bleme ale mișcării comuniste șl 
muncitorești mondiale, ale situa
ției internaționale.

Prietenia româno-ungară are ră-

(Continuare in pag. a V-a)

Telegramă de la bordul avionului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

în drum spre patrie, după vizita oficială de prietenie făcută în Repu
blica Socialistă România, delegația de partid și guvernamentală ungară își 
exprimă încă o dată mulțumirile sale pentru primirea cordială și dorește p« 
mai departe multe succese oamenilor muncii din România in construirea 
socialismului.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 

Ungar
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mai mult haz. Nu?
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Nicută TANASE
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a

loc : 
de

Și
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Const. PRIESCU 
Tudorel OANCEA

Mai multi Cetățeni pre
tind că in luna iunie 1971 
s-au descărcat în tata porții

acest 
de 

, am

auto- 
existe 

care 
Fapt

cantitate minimă, pri- 
fost imediat distribuită 
Cred că s-a vîndut în 
— ne explică tarma-

gama de me
de terapeutica 
lor este la un 

internațional,

era 
că,

for- 
de-

prin a- 
asigură, 
dezvol- 
tuturor

îl 
tova-

ele nu co- 
cele ale 

Este vor- 
lesne se

nu știrii ! 
damigenei

popular jude- 
este continuarea 

dialog de lucru,

O.C.L. Comerț mixt, sec
ția nr. 132 Mobilă-Reghin 
ne roagă să pornim în cău-

despre ce se

alte zeci de 
copierea 

actelor
rind, la ace-

comună 
dealuri 

noi

Da, foarte multe. Avem 
-—*-i că pînă

au
vor fi dezbătute 

ale consiliilor

ții etc. 
recrutați și ei 
dul consătenilor 
noi nu exista 
plica primarul

se 
mod știin- 

posibili- 
dispune 

Conform
1971

scrisoarea de

unui fenomen con- 
apariția unor di- 

unor inegali- 
dezvol tarea lo-

rurale.

servicii 
trebuie 

a pro- 
cerințe-

Cînd «-au văzut invitați 
la o consfătuire de lucru la 
Suceveni, în nordul jude
țului, nu puțini au fost 
președinții cooperativelor 
de consum șl alți factori 
de conducere din comune 
care s-au întrebat : „De ce 
ne-au chemat tocmai la 
Suceveni ? E o 
care nu are decît 
și oi. Ce-o să vedem 
acolo

Nedumerirea unora 
poate firească. Pentru 
în locul unei ședințe ținute 
Ia județ, in care să se 
vorbească teoretic despre 
necesitatea dezvoltării pres
tărilor de servicii pentru 
populație. ' . 
poate face în această di
recție intr-o localitate sau 
alta, conducerea Consiliului 
popular județean Galați 
propunea — de data 
ceasta — un dialog „pe 
viu", la fața locului, chiar 
într-o comună. Și nu in 
una din acelea care sint 
recunoscute pentru condi
țiile deosebite de care dis
pun — cum ar fi Ivești, 
Independența, Liești ș.a. — 
ci, dimpotrivă, intr-una cu 
posibilități medii, posibili-, 
tați pe care le au toate' co^ . 
munele din județ; De ce a 
fost aleasă Suceveni ? Ex
plicația a dat-o, pe loc, 
chiar primarul comunei. 
„Noi obișnuiam să spunem, 
pînă nu de mult, că nu 
putem dezvolta prestările 
de servicii cerute de popu
lație, fiindcă n-avem con
diții. Am fost criticați o 
dată, de două ori, ni s-au 
dat indicații și. în cele 
din urmă, ne-am apucat de 
treabă".

Intr-o comună care, cu 
doi-trei ani in urmă, nu 
avea decil o brutărie și o 
sifonărie, oaspeții au fost 
invitați să vadă o expozi
ție cu mii de produse ce se 
realizează în cadrul celor 
25 de secții furnizoare de 
servicii. Astăzi aproape că 
nu există cerință a locuito
rilor comunei — de la con
fecționarea unui costum 
pină la construirea unei 
case — care să nu poată 
fi satisfăcută de unitățile 
proprii specializate. In ul
timul timp, in Suceveni au 
fost create două unități de 
frizerie, două de coafură, 
două de tîmplărie, una de 
dogărie, una de rotărie, un . 
atelier de mecanică gene
rală și sudură, două ateliere 
de confecții și tricotaje, 
atelier de destrămat zdren
țe pentru saltele și plâ- 
pumi, ateliere foto și de 
închiriat obiecte, atelier de 
brichetat rumeguș (după 
modelul de aici se va ex
tinde în tot județul fabri
carea de brichete pentru în
călzire din rumeguș), co- 
vrigărie și gogoșerie ; se 
află, de asemenea, în 
curs de organizare ate
lierul de reparat radio și 
televizoare. După cum se 
vede — o adevărată „in
dustrie" de prestări de ser
vicii, care poate satisface 
mai toate cerințele cetățe
nilor.

„Cum ați construit atitea 
ateliere ? Cine v-a dat 
bani, unde ați găsit mese
riașii ?“ — iată tot atitea 
Întrebări la care oaspeții 
doreau să afle răspunsul. 
Cind au aflat de la pre
ședintele cooperativei de 
consum. Ion Mitrofan, că 
pentru dezvoltarea tuturor 
acestor prestații nu s-au 
investit decît 120 000 lei 
(din care jumătate pen
tru utilaje), nu le venea să 
creadă. Abia la fața locu
lui, vizitind secțiile, și-au 
dat seama că, in tot ce au 
făcut, oamenii de aici au 
investit — înainte de bani 
— inteligență, mult spirit 
gospodăresc. La Suceveni 
nu s-au durat palate pen
tru a adăposti unități mari, 
construcții greoaie, care ne
cesită fonduri multe, forță 
de muncă policalificată, 
materiale de construc
ții pretențioase. Atelierele 
prestatoare de servicii au 
fost amplasate, de regulă, 
in spațiile disponibile din 
comună — în case nelocui
te, în sediile unor institu- 

Meseriașii au fost 
din rîn- 
lor. „La 

sat — ex- 
— în care

că nu fie oameni cunoscă
tori a cinci-șase meserii".

„Mai spuneți-ne un lu
cru, a întrebat în cele 
din urmă cineva : sînt 
solicitate de populație toa
te unitățile pe care le-ați 
creat, sînt rentabile ?“ Con
tabilul cooperativei de con
sum a răspuns pe 
„Veniturile realizate 
către secțiile de prestări pe 
anul 1971 se ridică la cir
ca 2 milioane Iei, cu un 
beneficiu net de circa 7 la 
sută".

Pornind de la : 
schimb de experiență, 
la datele lui concrete, 
vrut să cunoaștem ce loc 
ocupă dezvoltarea prestă
rilor de servicii ' pentru 
populație în preocupările 
curente și de perspectivă 
ale tuturor primăriilor din 
județ.

— Schimbul de experien
ță la care vă referiți — 
ne spune tovarășul Leonard 
Stoian, prim-vicepreședinte 
al comitetului executiv al

Pornind de îa ex
periența cîtorva 
comune, la Galați 
s-a elaborat o 
schiță-program 
de dezvoltare a 
serviciilor la sate

țuluî Galați încă 1100 de 
ateliere și unități publice 
diverse. îmbogățite și re
actualizate, în spiritul ho- 
tărîrilor conferinței pe țară 
a primarilor și secreta
rilor de partid, propune
rile din fișele-studiu 
fost sau 
în sesiuni 
populare comunale și vor 
deveni, astfel, programe de 
lucru, atît pentru primării, 
cît și pentru organele ju
dețene care au atribuții 
în dezvoltarea prestărilor 
de servicii : industria lo
cală, uniunea județeană a 
cooperativelor de consum, 
uniunea județeană a coo
perativelor agricole de pro
ducție, uniunea județea
nă a cooperativelor meș
teșugărești etc. Bine o- 
rientate. in raport cu ce
rințele populației, progra
mele prevăd, in principal, 
crearea de unități producă
toare de materiale de con
strucții și care să execute 
lucrări în acest domeniu ; 
de ateliere prelucrătoare 
pentru valorificarea răchi
tei, papurci și stufului — 
bogății specifice județului 
Galați ; unități pentru creș
terea de păsări și ani
male ce vor li valorificate 
la fondul central ; dezvol
tarea in fiecare comună a 
eel puțin 15—20 de unități 
prestatoare de servicii pen
tru uzul curent al popu
lației.

— Ce concluzii, de ordin 
practic, au relevat stu
diile efectuate 2 Există po
sibilități materiale pentru 
aplicarea lor in viață ? — 
întrebăm în final pe 
rășul vicepreședinte.

grupei sanguine
Din datele furnizate de Ministerul Sănătății 

îese că pînă în prezent unitățile specializate au 
terminat grupa sanguină unui număr mare de 
cuitori din țară. O dată cu apropierea zilei cînd 
expiră termenul de efectuare a acestei importante 
acțiuni, care face parte din măsurile inițiate în 
scopul ocrotirii sănătății populației, la centrele 
sanitare se înregistrează un mare aflux de cetă
țeni. în scopul evitării aglomerației și a pierderii 
de timp, populația este, chemată să se prezinte la 
punctele de determinare a grupei sanguine la data 
indicată de organele sanitare, conform planificării 
care va fi făcută de către direcțiile sanitare jude
țene. Direcția de specialitate din Ministerul Sănă
tății precizează că pînă la 18 martie vor fi anunțați, 
la locul de muncă, angajații din întreprinderi, șan
tiere de construcții sau instituții, precum și elevii 
și studenții. Pînă la aceeași dată, celelalte categorii 
de populație vor putea cunoaște ziua de prezentare 
la centrele sanitare prin intermediul dispensatului 
circumscripțiilor sanitare teritoriale urbane și ru
rale. Se precizează că în vederea efectuării 
tei 
se 
în . .. ...
tru a recolta probele necesare.

,__ aces-
operațiuni au fost alcătuite echipe mobile care 
vor deplasa în marile întreprinderi și instituții, 
școli și facultăți, precum și în mediui rural pen-

(Agerpres)

în farmacia nr. 4 din Bd. Ma
gheru asistam deunăzi la următo
rul dialog :

— Un pachețel cu flori de tei, vă 
rog !

— Lipsește...
— Aveți ceai de tei în stoc ? — 

Întrebăm 
Capitalei.
- Nu 1 

mită ieri, .. 
farmaciilor, 
cîteva ore ! 
cistul de la oficiu.

O lipsă efectivă de flori de tei ? 
Punem întrebarea si furnizorului 
(CENTROCOOP). „Nici o proble
mă cu ceaiul de tei, putem livra 
acum absolut orice cantitate — ne 
informează tov. director general 
Ioan Chico. De altfel în magazi
nul nostru de plante medicinale se 
vinde curent...".

Prin urmare sînt flori de tei, dar 
în... depozit. E vorba de o excep
ție în buna aprovizionare a far
maciilor și în ultimă instanță a 
populației ? Vom vedea că nu. Un 
produs banal, ca uleiul de parafi
nă, care se fabrică la noi în țară 
în cantități vagonabile, a lipsit din 
unele farmacii pentru că mijloa
cele de transport nu aveau 
mele făcute ca să pătrundă la 
pozitul farmaceutic 1

Un sumar sondaj prin cîteva 
macii (nr. 4. Bd. Magheru, nr. 9, 
Șos. Ștefan cel Mare, nr. 68, Bd. 
1 Mai, nr. 69, Piața Chibrit și al
tele) a arătat că în privința unor 
medicamente de uz curent ca A- 
gozol, Tarcsin, zaharină, Trecid, E- 
ritromicină, Spasmoverin sau pro
duse .sanitare mult cerute — leu
coplast, vată — situația e cel puțin 
ciudată. Intr-un loc găsești aproa
pe toate articolele enumerate, in 
altul nu. Cea mai' centrală din
tre farmaciile vizitate, cea de pe 
Bd. Magheru, ș-a dovedit a fi și

cea mai deficitară : avea, în ziua 
respectivă, doar un singur produs 
dintre cele enumerate — leuco
plast.

Se constată, prin urmare, că di
rijarea multor articole farmaceu
tice este defectuoasă.

Există însă și o altă problemă 
legată de aprovizionarea cu medi
camente (a lit pentru pacienții in
ternați în spital, cît și pentru pu
blicul larg). Unele produse farma
ceutice nu au fost prevăzute ini
țial în cantități suficiente. De ce ? 
Sectoarele de producție nu le-au 
furnizat. Printre acestea putem e- 
numera medicamente mult căuta
te : Scobutil. Extraveral, Calmogas- 
trin. Digitala. Mexaform sau vi
tamina C fiole. Care sînt cau
zele ? Nu există capacitatea de a 
le produce ? Dimpotrivă, majorita
tea covîrșitoare a produselor far
maceutice, peste 90 la sută, sînt 
realizate de industria noastră de 
medicamente. In prezent, producem 
peste 750 de sortimente diferite, 
care acoperă toată 
dicamente cerute 
modernă. Calitatea 
nivel competitiv
multe produse realizate în țară a- 
vind căutare și pe piața externă. 
Atunci de ce lipsesc uneori de pe 
piață ? De multe ori cauzele sînt 
pur subiective. Extraveralul lipseș
te de mai multe săptămîni pentru 
că industria de medicamente și 
CENTROCOOP încă n-au reușit să 
cadă de acord asupra condițiilor de 
livrare a materiei prime (rădăcinile 
de valeriană) care există. Fiolele de 
vitamina C stau stive, gata de ex
pediere, dar lipsesc cutiile, flacoa- 
ncle de Aminofenazonă așteaptă 
etichetele...

Iată, succint, „generatorul" unor 
asemenea anomalii : necorelarea 
cantitativă și în timp a furnizări-

Disde dimineață, la no
tariatul sectorului 6 din 
București. Solicităm o in
formație : „Se poate 
tentifica această 
ție ?“ (Mostra pe 
prezentat-o era 
identică după

consiliului 
țean — 
amplului 
privind dezvoltarea satu
lui, declanșat de confe
rința pe țară a primari
lor și secretarilor de partid 
din comune. Deși avem in 
prezent in județ peste 750 
de secții și unități de pro
ducție și prestatoare de 
servicii, ele nu acoperă 
încă cerințele locuitorilor 
satelor noastre. Sintem 
convinși că învățămihtele 
de ordin general desprinse 
din conferința de la Bucu
rești, completate cu cele 
din experiența practică a 
comunei Suceveni, cu cele 
rezultate din chemarea 
Consiliului popular al co
munei Pechea, vor acționa, 
în mod dinamic, asupra în
făptuirii întregului program 
de perspectivă pe care l-am 
elaborat pentru valorifica
rea resurselor județului, 
pentru dezvoltarea prestă
rilor de servicii către popu
lație.

— Cum a fost, concret, 
conceput acest program ?

— Am pornit în elabo
rarea lui de la obser
varea 
creț : 
ferențieri, 
tați în 
calităților noastre 
Avem comune care dispun 
de aceleași condiții econo
mice, care sînt uneori ve
cine, dar in evoluția lor pe 
linia dezvoltării serviciilor 
au apărut deosebiri. Ne-am 
gîndit de aceea să asi
gurăm o dezvoltare uni
tară acestui sector, să-l co
relăm eu celelalte activi
tăți. In acest scop, încă din 
anul trecut, colective de 
specialiști — în colaborare 
cu deputați ai consiliilor 
populare — au analizat la 
fața locuim stadiul atins de 
fiecare comună, s-au con
sultat .cu cetățenii asupra 
cerințelor, atît curente, de 
strictă necesitate, cit și de 
perspectivă, și au elaborat 
o fișă-studiu pentru fie
care localitate, in care sint 
specificate unitățile ce vor 
fi create — eșalonate pe 
ani — pină în 1975.

Ce se realizează 
cest program ? Se 
in primul rind. o 
tare unitară a 
localităților pe linia dez
voltării prestărilor de ser
vicii și, totodată, 
în valoare în 
ți fie, organizat,
tățile de care 
fiecare comună, 
prognozelor stabilite de a- 
cest program, pînă în 1975, 
vor fi create în satele jude-

în vedere faptul că 
în prezent dezvoltarea pres
tărilor de serviciu în 
mediul rural s-a făcut oa
recum empiric, fără pers
pectivă. -Ne-am trezit că în 
unele comune există cite 
două brutării (create și de 
C.A.P. și de cooperația de 
consum), iar în alte comu
ne nici una. Avem și situații 
cind secții cu același profil 
au creat — în aceeași comu
nă — și industrie locală, și 
cooperația de consum etc. 
Am recomandat consiliilor 
populare comunale să ana
lizeze, în astfel de situații, 
care dintre sectoare au 
perspective de a pune mai 
bine în valoare resursele 
comunei, de a califica for
ța de muncă necesară pen
tru a se evita paralelismul 
inutil. Nu e vorba, firește, 
de o orientare rigidă. A- 
colo unde e cazul pot ac
tiva și unități paralele.

M-ați întrebat dacă avem 
posibilități materiale pen
tru realizarea programului 
de dezvoltare a prestărilor 
de servicii ? Rațiunea lui 
este. în primul rind, de a 
valorifica bogatele resurse 
locale ale fiecărei comune, 
contribuția în bani și 
muncă a cetățenilor. Dar 
această acțiune va fi con
jugată și cu realizarea unei 
cooperări între factorii in
teresați — cooperația de 
consum, cooperația mește
șugărească, cooperativele a- 
grieole de producție (de 
pildă. în domeniul investi
țiilor pentru construirea u- 
nor complexe în care să-și 
desfășoare activitatea ser
viciile pentru populație). 
După estimările de pînă 
acum, vor fi construite în 
județ, pînă în 1975. pe bază 
de cooperare, circa 10—15 
complexe care vor concen
tra la un loc o parte în
semnată din prestările de 
servicii necesare comune
lor.

...Rîndurile de față au în
ceput cu relatarea unui 
schimb de experiență din- 
tr-o comună. Putem spune 
acum. Ia capătul acestei 
convorbiri, că s-a conturat 
de fapt o experiență de in
teres mai larg, o experien
ță care relevă că dezvolta
rea 
din mediul 
așezată — 
gresa 
lor satului 
meinice.
ocupare 
.Galați și, pentru valoarea 
ei ca schimb de experiență, 
am înfățișat-o pe larg.

au- 
declara- 
care am 
o copie 
un act 

autentificat la Ploiești și 
considerat, de asemenea, 
ca document perfect vala
bil la notariatul din Ora
dea). Ni se răspunde: „Nu 
e bună forma, tovarășe. 
Mergeți la biroul de" co
piat acte și întocmiți o 
declarație după modelul 
nostru !“. Cu noul model 
de declarație, pretins si 
acceptat la sectorul 6, 
ne. prezentăm la Notaria
tul municipiului București, 
Ni se spune la fel : „Nu 
e bună forma tovarășe — 
actul trebuie altfel dacti
lografiat". Deci din nou la 
biroul de copiat acte. „Să 
nu vă mire — ne conso
lează aici o funcționară. 
Astfel de cazuri nu sînt 
rare. Mulți cetățeni revin 
la noi pentru că fiecare 
notar pretinde o anumită 
formulare".

Așa să fie ? Am hotărît 
să mergem cu toate cele 
trei variante de declarații 
refuzate și la notariatul 
sectorului 5. Surpriză : 
aici toate cele trei forme 
sînt considerate valabile ! 
Vasăzică, abia după trei 
drumuri, la dactilografiere 
și la notariat, după ore 
irosite, așteptind la rind, 
am obținut autentificarea 
actului dorit. Ca și cind 
am fi cerut autentificarea

impresiilor noastre despre 
vreo pictură și 
respundeau cu 
funcționarilor ! 
ba, după cum 
poate vedea, nu de omi
siuni sau greșeli ale peti
ționarului, ci de interpre
tarea subiectivă, de „tipi
cul" unui funcționar sau a 
altuia, de dorința lui de

banală legalizare a unei 
copii — cetățeanul, chiar 
dacă vine din cel mai în
depărtat colț al județului 
— trebuie să facă două 
drumuri. Cauza ? Durata 
acestei simple operațiuni, 
care ar trebui executată 
pe loc, este de cel puțin 
24 de ore. De Ce ? Așa 

organizată această

lor de materii prime cu nevoile pro
ducției (comenzi lansate cu intîrzie- 
re, neasigurarea de stocuri-tampon, 
necolectarea unor produse indispen
sabile cum sint glandele — din a- 
batoare etc.) ; insuficiența cantita
tivă a ambalajelor și întîrzieri in 
livrarea lor ; cereri suplimentare de 
medicamente, care influențează ne
gativ producția de bază ; alte cau
ze organizatorice. însumate, aceste 
carențe pot fi reduse la numitorul 
comun care se numește LIPSA de 
prevedere.

Ce s-a întreprins, și ce se face 
pentru înlăturarea carențelor sem
nalate ? întrebarea am adresat-o 
factorilor de răspundere din Mi
nisterul Sănătății și Centrala in
dustrială de medicamente si colo
rantă

„Urmărim, împreună cu produc
ția — arată tov. Vasile Cristea, 
directorul Direcției farmaceutice 
din Ministerul Sănătății — soluțio
narea problemelor semnalate. Cit 
privește deficiențele legate de re
partiție și dirijare, vom reanaliza 
imediat situația și vom întări con
trolul asupra distribuirii judicioa
se în teritoriu a fondului de me
dicamente. Am 
menea, pentru 
gului sortiment 
nind seama de 
adaptabilitate a __ _____
tuațiile specifice consumului, __
revizuit necesarul de medicamente 
pentru anul 1972, pornind de la 
stocurile existente Ia 1 ianuarie. 
Pentru a se evita urmările unor 
discontinuități în livrare. Ministe
rul Sănătății va lua toate măsurile 
pentru a procura totdeauna medi
camentele respective înainte de «- 
puizarea stocului".

„Ministerul Industriei Chimice — 
arăta tov. ing. Ion Velea, noul di
rector general al Centralei indus
triale de medicamente și colorant! 
— a luat o serie de măsuri orga
nizatorice în sprijinul aprovizionă
rii cu medicamente. Pe prim plan 
se situează recuperarea restanțelor 
sortimentale de la finele anului 
trecut și livrarea ritmică a tuturor 
medicamentelor în anul curent. 
Pentru aceasta s-a alcătuit și se 
traduce în viață un plan de mă
suri. Se prevede ca pină la finele 
lunii martie (pentru cîteva produ
se și în aprilie) să recuperăm toa
te întîrzierile. O bună parte din
tre ele au și fost recuperate. A fost 
reorganizat programul de produc
ție și s-a pus un accent deosebit 
pe obținerea unui plus de mate
rii prime din producție 
S-au luat măsuri pentru folosirea 
la maximum și în bune condiții a 
timpului de lucru în sectoarele de 
sinteză și de condiționare a me
dicamentului. Printr-un ordin al 
ministrului, s-a stabilit ca toate 
sectoarele chimiei să asigure a- 
proyizionarea prioritară a sectoru
lui, d<; medicamente. (Asemenea or
dine ar fi necesare în toate de
partamentele care colaborează la 
realizarea medicamentelor — n.n.). 
Colective de specialiști cu înal
tă calificare în diferite dome
nii — sinteză, biosinteză, extracție, 
condiționare — analizează fiecare 
tehnologie, fiecare instalație, fie
care ’ loc- ,. de muncă, în vederea 
depistării unor noi rezerve interne 
de producție. Pentru soluționarea 
problemei ambalajelor este în curs 
de proiectare o unitate proprie.

Măsuri se iau, întîrzierile se re
cuperează. Ținind seama că medi
camentul este un element de bază 
âl ocrotirii sănătății și un mijloc 
important de menținere a capaci
tății de muncă a omului, trebuie 
să se ia măsuri organizatorice și 
în perspectivă, care să prevină re
petarea unor deficiențe de felul ce
lor semnalate.

intervenit, de ase- 
completarea între- 

farmaceutic. Ți- 
unele greutăți de 
producției la fluc- 

am

sigur, foarte bună. Nu
mai că aplicarea ei s-a 
făcut ignorîndu-se tocmai 
scopul : satisfacerea in 
permanență, pe toată du
rata săptăminii. a cerințe
lor publicului. In locul u- 
nei eșalonări raționale, 
judicioase a programului 
toate notariatele de sec
tor sint deschise după-a
miaza in aceleași zile și 
între aceleași ore (lunea 
și vinerea).

De regulă, cînd cetățea
nul se prezintă 
riat are nevoie 
mă informație : 
sint necesare și 
întocmească. N orinal 
fi — așa cum ăm întîlnit 
în . provincie (de pildă la 
Ploiești) să existe un bi
rou -de informații. Din 
păcate, tocmai în Capita
lă, unde există o mare a- 
fluență de solicitanți, a- 
semenea ghișee (absolut 
necesare) nu au fost 
create. Rezultatul : cetă
țeanul așteaptă zeci de 
minute, la rind, pentru o 
informație la unul din 
birouri, unde se întoc
mesc documentele nota
riale, apoi 
minute la 
transcrierea 
din nou la 
lași birou, pentru auten
tificare sau legalizare. 
Aceasta, bineînțeles, dacă 
notarul de serviciu nu re
fuză forma actului indi- 

colegii săi !cată de...

George POPESCU 
Mihai-------------

la nota- 
de o pri
ce acte îi 
cum să le 

ar

proprie.

de vin a găsit o lampă tip 
C.F.R. Ne întreabă cum a 

astfel de

notat în agende. Rezultatul 
și mirosul, aceleași...

Dragi tovarăși, părerea 
mea e că n-au fost „agen
dele" bune !

Andrieșeanu 
Tanacu-Vas- 

trimis o schiță 
„Foaie verde... 

„eroii"

DE ȚI-AR SPUNE 
POARTA LUI...

lui Gheorghe Vijelie 
Leordeni, satul Ciulnița, 
circa două vagoane cu în
grășăminte.
- $i?
— Și astăzi sint tot acolo, 

loc să le fi împrăștiat 
pajiști, că pentru pajiști 
fost comandate, mustesc 
băltoaca din poarta to-

In 
pe 
au 
în 
varășului Vijelie.

— Și poarta cum se simte 
tratată cu atltea îngrășă
minte ?

— De ți-ar spune poar- 
ta... lui Vijelie !...

Să spună !

OR FI CREZUT 
CÂ E GĂINĂ

prestărilor de 
rural 

pentru 
pe măsura 

pe baze te- 
O asemenea pre
există în județ.ul

a-și dovedi cu onCe 
„personalitatea".

Vizita la serviciile 
tariale ne-a prilejuit 
alte constatări. Deși aceste 
instituții sînt, prin natura 
lor, publice, avînd meni
rea de a răspunde cu 
promptitudine solicitărilor 
și de a se afla la dispo
ziția cetățenilor, modul 
propriu de organizare a 
activității îngreunează 
mult contactul cu publi
cul. La Oradea, de pildă, 
chiar și pentru cea

instituție. Dai actul azi, 
ca să-l iei miine.

In București,' după-a- 
miază —adică atunci cînd 
cea mai mare parte din
tre solicitanți au mai mult 
timp liber — este deschis 
doar un singur serviciu 
de notariat. Celelalte opt 
notariate (de sector) sint 
deschise toate dimineața. 
E drept, datorită număru
lui mare de solicitări, s-a 
luat măsura ca notariatele 
să lucreze cu publicul și 
după-amiaza. Măsură, de-

FOAIE VERDE...
AUTOBUZ 6x9...54

consumat pasămite energie 
electrică nelegal.

— Și chiar consumați e- 
nergie nelegal ?

— Aceste secții funcțio
nează din 1956. Au fost de 
atunci mai multe controale 
și n-au zis nimic. Ba pe 
deasupra plătim consumul 
de curent după contOâre. 
Că avem și contoare.

— Atunci ?
— Habar n-avem ce le-o 

fi venit să ne taie curentul.
— Or fi crezut că e 

găină !...

MEMORAȚI NUMĂ
RUL 005311921729 !

Cooperativa de consum 
din Vama, județul Suceava, 
ne-a trimis scrisoarea 602 
in care se vaită că I.R.E.-ul 
Cimpulung Moldovenesc a 
tăiat in mod abuziv racor- ' 
dufile electrice de la trei a- 
teliere de tîmplărie și de la 
secția de rotărie. punin- . 
du-le astfel în pericol pla- , 
nul de producție.

— Sî de ce v-a tăiat ra
cordul ?

— Fiindcă zice că am

tarea unui vagon C.F.R. 
care n-a ajuns la destinație 
de vreo 6 luni.

— Vagonul era nud 
avea ceva in el ?

— In ziua de 6 Vili
am primit

trăsură nr. 203016 și invita
ția să plătim transportul pe 
C.F.R. a 30 bucăți mese de 
televizor. încărcate și trimi
se de C.E.I.L. Constanța cu 
avizul 2141. Am plătit tran
sportul și am vrut să 
cărcăm vagonul.

— Și de ce nu l-ați 
cărcat ?

— Nu l-am găsit și 
găsim nici azi. Așa că

loan Emil 
este din satul 
lui și mi-a 
intitulată : 
autobuz...", în care 
principali sint : o distanță 
de 13 km (adică exact dis
tanța dintre satul Tanacu și

— Pagina a 11-a se ocupa 
de. modul de funcționare a 
nu știu cărui frigider. Cum 
se face gheața, cum se a- 
șează sticlele cu băuturi și 
Idpte etc. Se vede treaba că 
a încurcat cineva „instruc
țiunile".

Dacă același cineva care 
a încurcat „instrucțiunile" 
mai punea o pagină cu mo
dul de întrebuințare a pa
pucilor, povestea asta avea 
Și

fost posibilă o 
metamorfoză ?

Răspundem : 
Dacă în locul 
găsea un cui și nu o lampă, 
presupuneam că omul care 
a „descifrat" cifrul a băut 
vinul din damigeana pină 
s-a făcut cui și pe urmă a 
uitat... cuiul.
. Chestia cu lampă n-o în
țelegem.

cifrul ca să-și ia damige- 
nele să-și vadă de drum, in

nu-l 
dacă 

intilniți vagonul cu numă
rul de tnai sus, încărcat cu 
30 de mese de televizor, 
dați-ne de veste.

Stimate O.C.L. mixt, am 
memorat numărul vagonu
lui. Dacă o să-l întîlnim...

USCÂTOR DE PĂR 
CU BALCOANE 
PENTRU STICLE 

CU BĂUTURI

DACĂ LAMPA 
ERA CUI...

0 MIREASMĂ 
SORĂ CU MOARTEA

lon Bărbulescu, domici
liat in București, stf. Popa 
Nan nr. 85. Zice că are un 
nepot și că nepotul ăsta al 
dumnealui, fiind in trecere 
prin București. a lăsat într-o 
casetă cu cifru din Gară de 
Nord o damigeana plină cu 
10 litri cu vin șl alta Cu 5 
litri. Cînd a făcut dinElena Bender din Lugoj 

și-a cumpărat un uscător de- 
păr lip LD-64. Cind l-a plă
tit, a cerut explicații in le
gătură cu funcționarea și 
vinzătorul i-a spus că va 
găsi in cutie instrucțiuni de 
exploatare.

— Și in loc de instrucțiuni 
ați găsit o pereche de ga
loși de aceeași culoare ?

— Nu. Am găsit două pa
gini șaplrografiate. Pe una 
se prezenta uscătorul de păr 
șl foloasele lui. Mai erau si 
niște dale tehnice...

— Și pe a doua pagină ?
Niște poezii suprarealiste ? locul damigenei cu 10 litri

In Tirgul Murgeni s-a con
struit un bloc cu mai mul
te apartamente. Vecinii a- 
cestui bloc (sint vreo 16 
semnături) pretind că pro
iectantul ori a fost beat 
cocă cînd a făcut proiectul, 
ori proiectul a fost făcut de 
un lăutar afon care cîntă și 
după ureche.

— Cum v-ați dat seama 
de o astfel de „proiec
tare" ?

— Păi, tovarășe, toate 
zoaiele, toate... precum și 
tot ce se scurge din cele 
apartamente se opresc în 
bătătura noastră, pentru că 
nu s-a prevăzut o hazna ori 
altă canalizare. Am recla
mat peste tot. Au venit co
misii, au venit comisii și 
vara, cind în jurul nostru 
și al blocului bintuie o mi
reasmă care l-ar îneca și 
pe un „sanepidist". Și-au

orașul vaslui) și un 
buz care ar trebui să 
pe acest. traseu, dar 
autobuz nu există, 
pentru care, cei care vor să 
meargă la oraș pentru tir- 
guieli trebuie să parcurgă 
acești 13 km pe jos, ca in 
anul 1475, cind Ștefan cel 
Mare nu beneficia de 
I.G.O.-Uri ori I.T.A.-uri. 
Dar cu toate astea a în
vins...

Tovarășe Emil, schița 
dumneavoastră o vom tri
mite forurilor competente 
pentru a o citi și a discuta 
în mijlocul „criticilor" de 
la „cenaclul" întreprinde
rii de transporturi Vaslui, 
cărora le urăm dezbateri 
fructuoase...
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AGRICOLE LA CÎMP

IN MULTE JUDEȚE

superior

de exigență
și responsabilitate

ale unei

hectare
îngră-

de

deficiențele sem-

Aprovizionarea cu materiale
șantierelor

(Urmare din pag. I)

Ștefan ZIDARIȚA

BIHOR

ARAD

nicîi modeme, al cerințelor stabilite de 
Congresul al X-lea al partidului s-a 
concretizat, în 1971, prin realizarea, 
față de anul precedent, a unui spor 
de 15,4 la sută la producția globală

modul în 
și a fost 
prezintă

Viorel SALAGEAN 
Dumitru CONSTANTIN

de con- 
activității 
căror re
in zilele

Gabriel GOIA 
corespondentul „Scînteii

avînd
scop ca această lu- 

să se facă de cea mai 
calitate.
însă în toate unitățile

ordini depline în 
deosebit de im-

în- 
semănatul ne-am 
vizitînd stațiunile 

mecanizarea agri- 
din Beiuș. Sînmar-

din 
su- 

pri- 
este

activitatea propriilor 
a centralei industriale, 
relevată modalitatea 
a adunării generale.

a producției și a 
unitățile centralei 
privită cu toată 

numai din punctul

în 
u-

A FOST DAT SEMNALUL
ÎNCEPERII LUCRĂRILOR

Evoluția timpului impune ca in această primăvară însămînțările și celelalte lucrări 
agricole să înceapă mai devreme decît in alți ani. Situația este determinată de faptul că 
pe lingă încălzirea accentuată a vremii, în unele zone — îndeosebi în vestul și centrul 
Transilvaniei — solul are o rezervă mai mică de apă Aceasta necesită executarea unor 
lucrări care să păstreze umezeala și începerea mai devreme a semănatului astfel ca semin
țele să încolțească și plantele să se dezvolte normal- Cum s-a acționat în această direcție?

Direcția generală agricolă 
Și stațiunea agricolă expe
rimentală Oradea au dat 
recent recomandări unități
lor agricole privind modul 
de executare a lucrărilor 
din această perioadă. Pro
bele de sol cu plante luate 
din fiecare cooperativă a- 
gricolă au arătat că starea 
culturilor de toamnă este 
în general bună ; griul și 
orzul au pornit în vegeta
ție. Aceasta impune fertili
zarea semănăturilor de 
toamnă cu prioritate pe su
prafețele cu plante mai 
slab dezvoltate și pe acele 
terenuri pe care în toamnă 
n-au fost administrate în
grășăminte azotoase. Pînă 
acum au fost administrate 
îngrășăminte chimice pe o 
suprafață de 30 000 ’ 
și s-au transportat în cîmp 
peste 125 000 tone ' 
șăminte naturale.

Desprimăvărarea. mai tim- .

că. In această primăvară, 
cooperativele agricole de 
producție din județul Bihor 
au de însămînțat cu culturi 
din prima epocă 23 960 hec
tare. Viteza zilnică planifi
cată este de 6 000 hectare, 
ceea ce face posibil ca in
tr-o săptămînă această lu
crare să se încheie. Pînă in 
ziua de 25 februarie, în ju
deț s-au însămînțat circa 
5 000 ha. De faptul că unită
țile sînt pregătite să 
ceapă 
convins 
pentru 
culturii 
tin, Cefa și Valea lui Mihai.

La Mădăras, pe Teodor 
Maghiar, președintele coo
perativei, l-am găsit în 
cimp. Urmărea mersul în- 
sămînțărilor. „Știți, ne spu
nea tov. Maghiar, abia 
m-am întors de Ia cel de-al 
doilea congres al nostru și 
acum mă străduiesc să tra- 

'purje _a . impus..și. începerea . . duci în., viată, preiioasele.-in.i- 
mai devreme a semănatului. dicații date de tovarășul
In aceste zile, în numeroa- Nicolae Ceaușescu privind
se cooperative agricole se 
lucrează de zor. Tov. Efti- 
mie Stepănescu, directorul 
stațiunii experimentale a- 
gricole Oradea, ne spunea 
că atît temperatura aerului, 
cît și cea din sol per
mit însămînțarea din plin 
a culturilor din prima epo-

Ziua de 11 februarie a 
marcat începerea lucrărilor 
agricole de primăvară în 
județul Arad. Startul a fost 
dat de către cooperativa a- 
gricolă din Zerind unde 
s-au însămînțat. pînă acum. 
90 ha cu trifoliene în cul
tura ascunsă. De altfel, in- 
sămînțările se desfășoară 
cu intensitate în toate coo
perativele. pînă în prezent 
fiind semănate 1 500 ha cu 
plante din prima urgență, 
începerea încă din această 
perioadă a lucrărilor agri
cole a fost posibilă si dato
rită faptului că unitățile a- 
gricole au terminat repara
rea și pregătirea utilajelor, 
și-au asigurat întreaga can
titate de semințe si au fer
tilizat întinse suprafețe.

Specialiștii din unitățile 
agricole, trecînd peste ba
riera obișnuinței altor ani. 
și-au asumat răspunderea 
începerii mai devreme a 
semănatului. La cooperati
va agricolă „Scînteia" 
comuna Șagu. întreaga 
prafață cu culturi din 
ma urgentă, de 100 ha. _ 
însămîntată. Pe președinte
le cooperativei, Nicolae Ni- 
codim. abia venit de la 
congresul cooperatorilor, 
l-am găsit în cîmp. Verifjca 
adîncimea la care fusese 
Încorporată sămînta. ..Cred 
că aici este „cheia succe-

Din fabrici și institute, 
de pe șantiere și ogoare

întreaga activitate economică
la un nivel calitativ

La uzina „23 August" din Bucu
rești, puternică citadelă a industriei 
noastre constructoare de mașini, a 
avut loc adunarea generală a repre
zentanților oamenilor muncii, în ca
drul căreia a fost analizată activita
tea depusă în cursul anului trecut și 
s-au stabilit măsurile menite să asi
gure îndeplinirea și depășirea sarci
nilor de plan pe anul în curs. In te
legrama adresată cu acest prilej 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune, printre altele : 
Vă raportăm, tovarășe secretar gene
ral că. sub conducerea organizației 
de partid, întregul colectiv de muncă 
a depus o activitate susținută pentru 
înfăptuirea prețioaselor indicații pe 
care ni le-ați dat cu prilejul vizite
lor de lucru, al participării dumnea
voastră la dezbaterea indicatorilor de 
plan pe 1971 și la sărbătorirea semi
centenarului întreprinderii noastre.

Chemarea dumneavoastră de a ri
dica activitatea generală a uzinei „23 
August" la nivelul exigentelor teh-

LA UZINA „23 AUGUST 

DIN CAPITALĂ

și prin depășirea celorlalți Indicatori 
de plan.

Conștienți de complexele sarcini 
stabilite de partid industriei con
structoare de mașini în actualul 
cincinal, ne angajăm să realizăm 
peste plan o producție marfă echi
valentă cu suma de 18 milioane lei. 
volumul producției-marfă vîndute și 
Încasate să depășească prevederile.

sub raport valoric, cu 12 milioane lei, 
beneficiile suplimentare să se ridice 
la 2 milioane lei și să economisim 
500 tone de metal.

Vom face totul ca îndemnul dum
neavoastră : „Nici o mașină și nici 
un utilaj sub randamentul planifi
cat, nici un minut nelucrat“ — să de
vină principala noastră deviză pen
tru a obține rezultate economice su
perioare.

Pe deplin încrezători în politica 
marxist-leninistă internă și externă 
a partidului nostru, exprimîndu-ne 
recunoștința pentru dăruirea revolu
ționară cu care conduceți destinele 
României, se spune în încheierea te
legramei, vă asigurăm, stimate tova
rășe secretar general, că întregul 
colectiv de muncă al uzinei „23 Au
gust", în frunte cu comuniștii, nu va 
precupeți nici un efort pentru a ri
dica pe o treaptă calitativ superioară 
rezultatele muncii sale, spre înflo
rirea scumpei noastre patrii. Repu
blica Socialistă România.

SEMNALE
PRELUA TE

Cerința folosirii judicioase 
a cadrelor

în ultima săptămînă au sosit la redacție nume
roase scrisori pe această temă. Semnatarii scrisorilor 
apreciază unanim că această problemă are o ma
ximă importanță în organizarea și conducerea acti
vității productive, pentru ca aceasta să fie cît mai 
eficientă sub toate aspectele — economice, finan
ciare și de calitate. Să vedem despre ce este vorba.

i că înfăptuirea cerinței utile și lo- 
„Omul potrivit la locul potrivit" — 

mai comportă încă discuții. Ciudat, dar acolo 
toată lumea vede alb, unii spun că e negru, 
cazul Fabricii de tricotaje din Miercurea 
Nu vom insista acum asupra realizărilor, cu

S-ar părea 
gice — ,

sporirea producției agricole. 
Acum, problema principală 
este desfășurarea în condiții 
cit mai bune a însămîntă- 
rilor de primăvară. Ele 
trebuie terminate cît mai 
repede. Noi ne-am convins 
că dacă însămîntăm devre
me — în anii cu zăpadă

chiar în mustul zăpezii — 
obținem recolte mult mai 
mart Am făcut și probe. 
Pe terenul unde am însă
mînțat sfeclă de zahăr în 
primele zile favorabile am 
obținut cu 4 000—5 000 kg 
mai mult decît pe terenu
rile însămînțate mai tîr
ziu". Pînă acum coopera
torii de aici au însămînțat 
120 ha cu diferite culturi.

Secvențe de intensă 
vitale am întîlnit și Ia 
perativa agricolă din 
lonta. Pînă acum aici 
insămînțat 350 ha cu trifoi 
și 50 ha cu ghizdei. Insă- 
mînțările au început și în 
cooperativele agricole din 
Diosig. Valea lui Mihai, 
Marghita, Batăr și altele.

în județul Bihor. întreaga 
cantitate de sămînță este 
asigurată. Dar aceasta este 
un fel de a zice, deoarece o 
mare parte din ea se află 
la bazele de valorificare a 

. cerealelor din județ. Abia 
de cîteva zile cooperativele 
agricole au început să ri
dice din baze semințele ne
cesare. Această operațiune 
trebuie intensificată, pen
tru ca fiecare unitate să 
poată executa însămînțările 
Ia timp.

acti-

Aurel POP
corespondentul „Scînteii

Dezbateri pătrunse

Continuă să se desfășoare adunările generale ale reprezentanților 
oamenilor muncii din centrale, formă superioară a conducerii colective, 
cu un profund caracter democratic, forul prin care oamenii muncii par
ticipă în mod organizat la conducerea activității economico-sociale, la 
dezbaterea și soluționarea problemelor legate de îndeplinirea sarcinilor 
de plan. Semnificația aparte a acestor adunară generale este dată de 
faptul că ele au loc la puțin timp după Conferința pe țară a cadrelor de 
conducere,,din întreprinderi și centrale industriale și de construcții, în 
lumina indicațiilor și sarcinilor cuprinse în cuvintarea de o excepțională 
importanță teoretică și practică rostită, cu acel prilej, de tovarășul 
Nicolae Ceâușescii. Pu’nînd’îă bază ’dezbaterilor ideile călăuzitoare des
prinse din această cuvintare, din rezoluția conferinței, reprezentanții 
oamenilor muncii in aceste foruri democratice de conducere ale centra
lelor aduc în discuție problemele majore a căror soluționare optimă asi
gură ridicarea nivelului calitativ al întregii activități economice — creș
terea productivității muncii, reducerea substanțială a cheltuielilor de 
producție, îndeosebi a celor materiale, înnoirea și ridicarea calității pro
duselor, concomitent cu aspectele esențiale ale îmbunătățirii stilului de 
conducere și formelor de organizare a activității.

sului" — spunea președin
tele. Față de alți ani s-a 
impus în condițiile actuale 
mărirea adîncimii de semă
nat. Este foarte important 
ca însămînțarea culturilor 
din epoca întîi — ovăz, 
mazăre, lucerna. borceag. 
mac. floarea-soarelui — 
care rezistă chiar și la e- 
ventuale temperaturi scă
zute să se încheie cît mai 
grabnic pentru a folosi u- 
miditatea din sol".

Și în alte cooperative vi
zitate cum ar fi cele din 
Sintea Mare. Sintea Mică 
și Mailat insămîntatul cul
turilor din epoca întîi se 
apropie de sfirșit. In toate 
unitățile acestea am mai 
putut remarca grija cu care 
au fost administrate îngră- 
șămintele chimice.
drept 
crare 
bună

Nu 
agricole din județ s-a înțe
les necesitatea folosirii din 
plin a condițiilor existente 
acum pentru începerea și 
intensificarea însămînțării 
culturilor din prima urgen
ță. La cooperativa agricolă 
din comuna Vinga. unitate 
vecină și cu condiții pedo
climatice similare cu a ce
lei din Șagu, lucrările stau 
pe loc. „Nu ne putem asu
ma răspunderea începerii

semănatului — arăta Ingi
nerul șef Suba Dumitru. 
Dacă vine un ger cine plă
tește sămînța ?“. Lipsa de 
decizie pentru începerea 
semănatului culturilor din 
prima urgență acum, cînd 
sînt create toate condițiile, 
și așteptarea momentului 
optim calendaristic pot 
crea neajunsuri mai tîrziu 
și să ducă la răsărirea ne
uniformă a culturilor, de
oarece umiditatea existentă 
acum in stratul superior se 
va pierde 
Specialiștii 
trebuie să 
importanta 
mănatului 
corespunzătoare 
nu exista nici un. risc, 
mărirea adîncimii de semă
nat în funcție de dimensiu
nile seminței și folosirea 
unei norme de sămînță la 
hectar cu 5—10 la sută mai

in scurt timp, 
sînt aceia care 

aprecieze just 
urgentării se- 

și să ia măsuri 
pentru a 

la

hectar cu 5—10 la 
mare.

In județul Arad 
care se acționează 
organizată munca 
o garanție că. în conformi
tate cu prevederile direc
ției generale agricole a 
județului. în următoarele 10 
zile toate suprafețele pre
văzute cu culturi de prima 
urgentă vor ti însămînțate.

Reprezentanții a 17 întreprinderi 
de confecții au participat la aduna
rea generală a oamenilor muncii din 
Centrala industriei confecțiilor din 
București. Pe ordinea de zi a adunării 
s-au aflat analiza rezultatelor obținu
te în producție în primul an al cin
cinalului, dezbaterea problemelor ma
jore. vitale ale realizării exemplare a 
planului în acest, an, concomitent cu 
soluționarea multiplelor aspecte spe
cifice care interesau colectivele în
treprinderilor din cadrul centralei. 
Cei aproape 200 de reprezentanți au 
avut mandatul de înaltă răspundere 
de a expune, ferm și clar in această 
adunare, punctele de vedere atît 
legătură cu 
nități. cît și

Se cuvine 
desfășurare 
Bunăoară, darea de seamă a consiliu
lui oamenilor muncii al centralei 
și programul de măsuri preconizat 
au fost puse din, timp Ia dispoziția 
reprezentanților întreprinderilor pen
tru a fi studiate și a se putea for-r 
mula judicios, in colectiv, puncte de 
vedere, opinii în deplină cunoștință 
de cauză. Este meritoriu de subli
niat că darea de seamă a reușit 
în bună măsură să puncteze într-un 
spirit critic și autocritic princioa- 
lele neajunsuri — în ciuda rezul
tatelor foarte bune obținute la ni
velul centralei, planul la principalii 
indicatori fiind depășit cu 4 pînă la 
6 la sută — precizind. totodată, ca
drele de răspundere care nu au re
zolvat cu competență și promptitu
dine. la nivelul cerințelor și în con
formitate cu interesele producției, 
sarcinile de serviciu ce le reveneau.

La rîndul său, planul de măsuri 
a îmbinat armonios preocupările 
fiecărui colectiv în parte pentru asi
gurarea unei baze materiale certe 
de realizare a planului, cu acțiunile 
majore și unitare ale centralei pri
vind mai buna folosire a capacități-

lor de producție. îmbunătățirea orga
nizării producției și a muncii, ridi
carea calificării profesionale, ridica
rea calității producției Un asemenea 
plan de măsuri elaborat în funcție 
de, condițiile concrete din, fiecare 
întreprindere, dar și avînd în ve
dere direcțiile majore ale activității 
centralei, supus dezbaterii adunării 
oamenilor muncii s-a dovedit a fi un 
sintetic și convingător argument 
pentru îndeplinirea și depășirea 
mobilizatoarelor sarcini de plan pe 
1972. Notăm. în acest sens, cîteva 
cifre sintetice cuprinse în acest plan 
de măsuri : față de planul inițial. în 
1972. colectivele întreprinderilor Cen
tralei industriei confecțiilor din Bucu
rești vor realiza o producție supli
mentară în valoare de 1 miliard lei ; 
nivelul economiilor preliminate a fi

LA CENTRALA 
INDUSTRIEI CONFECȚIILOR

DIN BUCUREȘTi

Dar problema aprovizionării judi
cioase, din timp, a șantierelor cu ma
teriale de construcții vizează intr-un 
înalt grad și activitatea furnizorilor 
acestora. Astfel, sîntem informați că 
Fabrica de ciment din Bicaz și Com
binatul de materiale de construcții 
din Tg. Jiu. nu numai că și-au onorat 
obligațiile asumate, dar au livrat în 
cursul acestui an. peste plan, impor
tante cantități de ciment, cărămizi, 
țigle, de care atîția constructori au 
nevoie ca de aer. în activitatea altor 
furnizori se manifestă însă neajunsuri 
constînd în nerespectarea integrală 
a prevederilor contractuale, fie can
titative. fie calitative. Se mai întîl- 
nesc destule reclamații și sesizări

privind calitatea cărămizilor și ți
glelor produse de Fabrica de cără
mizi din Țăndărei. a produselor 
furnizate de întreprinderea de pro
duse ceramice din Sătuc-Buzău ș.a. 
Rămîne de lămurit ciudata optică a 
furnizorilor din această categorie 
care pot da „drum liber" spre șan
tierele de investiții a unor mate
riale greu de folosit. Consecințele se
rioase ce se nasc din această lacu
nă reclamă revitalizarea. în între
prinderile producătoare de materia
le de construcții vizate, a tuturor 
pîrghiilor ce pot curma această si
tuație nesatisfăcătoare.

Neîndoielnic, urgentarea definiti
vării documentațiilor tehnice, canali
zarea eforturilor către încheierea in 
condiții satisfăcătoare a acțiunii de

contractare a materialelor 
strucții și îmbunătățirea 
furnizorilor sînt obiective a 
zolvare trebuie asigurată 
și săptăminile următoare. Corespun
zător indicațiilor formulate de con
ducerea de partid și de stat, sarci
nilor stabilite la recenta consfătuire 
cu cadre de conducere din întreprin
deri și centrale industriale și de con
strucții, factorii răspunzători trebuie 
să acționeze cu hotărîre pentru crea
rea tuturor condițiilor ca șantierele să 
lucreze în ritmul și la nivelul cerut 
de îndeplinirea cu rigurozitate a pla
nului de investiții din acest an. de 
necesitatea majoră ca noile capacități 
să fie puse în funcțiune la terme
nele prevăzute sau chiar mai de
vreme

obținute în acest a.n față de 1971 se 
cifrează la 115 milioane lei

Pornind de la aceste cifre mobili
zatoare, vorbitorii au abordat sincer 
și deschis aspectele esențiale, de 
larg interes ale activității, a căror 
soluționare trebuie să fie operativă 
și eficace cu efecte practice imedi
ate. așa cum s-a subliniat și la re
centa consfătuire pe țară a cadre
lor de conducere din întreprinderi și 
centrale industriale și de construcții. 
Fie și numai succint, ne vom opri 
la cîteva direcții mai importante asu
pra cărora au fost concentrate dis
cuțiile.

Dezbaterile au prilejuit evidenție
rea rezultatelor deosebite obținute în 
acțiunea de elaborare, definitivare 
și aplicare a proiectelor de organi
zare științifică a oroducției și a 
muncii, în unitățile centralei, acți
une desfășurată din inițiativa cen
tralei.

— Dacă în semestrul I al anului 
1971 — spunea Nicolae Pasăre, di
rectorul Fabricii de confecții din 
Botoșani — unitatea noastră nu își 
putea realiza olanul de la o lună la 
alta, semestrul II. care a coincis cu 
trecerea în cadrul acestei centrale in
dustriale, a marcat un reviriment 
de-a dreptul spectaculos. Prin spri
jinul competent, calificat primit în 
activitatea de îmbunătățire a organi
zării producției si a muncii. în ore- 
gătirea unor cadre de muncitori și 
tehnicieni, am reușit ca oină la sfîrsi- 
tul anului nu numai să ne recuperăm 
integral restantele, dar chiar să obți
nem și o serie de economii la prețul 
de cost. Iată de ce consider că. în pre
zent, continuarea acțiunii de organi
zare superioară 
muncii în toate 
noastre trebuie 
seriozitatea, nu
de vedere a) rezultatelor imediate 
cît mai ales a celor de perspectivă.

Continuînd această idee numeroși 
participanți au subliniat necesitatea 
ca. concomitent cu perfecționările ce 
se aduc in structura organizatorică

și tehnică a întreprinderilor, să fie 
avută în vedere și problematica 
vastă a ridicării calitative a nivelu
lui activității productive. In acest 
sens problemele cele mai des aduse 
în discuție s-au referit la eliminarea 
stocurilor supranormative de produse 
finite printr-o mai bună reglare a 
circuitului, producție-piață, reduce
rea cheltuielilor materiale,;de. pro-, c 
ducție prin, diminuarea consumuri
lor de mater,ii prime, și materiale, . 
eliminarea cheltuielilor neeconomi-' 
coase, îmbunătățirea calității produc
ției.

— Asemenea probleme care vizea
ză în mod direct creșterea eficien
tei economice - spunea muncitoarea 
Gherghița lonescu de la Fabrica de 
confecții din Curtea de Argeș — ne 
preocupă în cel mai înalt grad, con
stituie, dacă vreți, punctul numărul 
unu al discuțiilor ce au loc în ca
drul comitetului oamenilor muncii 
din unitatea noastră. Numai în a- 
cest an. prin măsurile ce se vor lua 
în cadrul secțiilor de producție pri
vind îmbunătățirea liniilor de con
tur la tipare, valorificarea integrală 
a materialelor rezultate la croit, se 
va realiza o economie de materii 
prime și materiale în valoare de 
peste 2.2 milioane lei.

Pornind de Ia unele lipsuri semna
late în activitatea din anul trecut, ca 
și din acest an. provocate de apro
vizionarea neritmică cu materii pri
me și materiale, participanții Ia dis
cuții au subliniat necesitatea unor 
intervenții directe ale centralei pen
tru instaurarea unei 
acest compartiment 
portant.

— Cind analizăm _____________
nalate in activitatea de aproviziona
re nu trebuie să facem abstracție de 
modul in care se prezintă normele 
de consum — sublinia tov. Nicolae 
Ștefan, director pentru problemele 
tehnice și de plan al centralei. Spun 
acest lucru pentru că se constată în 
cadrul unităților centralei noastre nu 
numai o depășire a consumurilor spe
cifice la anumite materii prime și ma
teriale, dar chiar abateri mari de la 
nivelul normelor de consum, de la 
o fabrică la alta și chiar de la un 
produs la altul, lată de ce se impune 
— și aici vreau să aauc o critică la 
nivelul centralei noastre care a aban
donat această acțiune — trecerea mai 
urgentă la introducerea normelor uni
ce de consumuri pe produse clasice și 
chiar pe tehnologii de fabricație.

Nu au lipsit nici criticile aduse u- 
nor neajunsuri care complică in mod 
nejustificat drumul de la decizie la 
aplicarea ei și care fac ca uneori re
lațiile dintre centrala industrială și 
întreprinderi să fie greoaie, inope
rante.

— Principial vorbind — a spus Au
rel Anghel, directorul Fabricii de 
confecții din Brăila — sprijinul cen
tralei industriale este incontestabil, 
dar, totodată, trebuie să arăt că 
uneori mecanismul centrală-între- 
prindere nu funcționează perfect. 
Singurul exemplu la care am să mă 
refer privește modul defectuos, unila
teral, fără o consultare prealabilă a 
întreprinderilor, în care centrala in
dustrială discută și rezolvă comenzile 
pentru export. Ca urmare, uneori sîn
tem puși in situația să primim o co
mandă al cărei termen este foarte a- 
propiat fără ca întreprinderea să aibă 
posibilitatea să-și organizeze proce
sul tehnologic, să-și procure materia 
primă, să asigure condițiile realizării 
unei înalte productivități a muncii, 
în aceeași ordine de idei, unii vorbi
tori au subliniat necesitatea ca cen
trala să nu se rezume numai la re
zolvarea unor probleme curente, ci să 
privească și în perspectivă. In acest 
sens s-a recomandat consiliului oa
menilor muncii al centralei, dat fiind 
greutățile ce apar în procesul de a- 
provizionare tehnico-materială, să în
treprindă studii în vederea cunoașterii 
mai aprofundate a tuturor furnizori
lor de materii prime sub aspectul po
sibilităților de livrare, al calității pro
duselor. al preocupărilor în domeniul 
creației.

unde 
Este 
Ciuc. 
adevărat remarcabile, obținute în producție de acest 
tînăr colectiv al industriei ușoare. Altceva intere
sează acum : rezervele existente în creșterea pro
ductivității muncii. în îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor — pe scurt, latura calitativă a 
muncii sale.

Este bine cunoscut că folosirea judicioasă a po
tențialului uman în întreprinderi constituie o ce
rință esențială a organizării muncii. Deși numărul 
de maiștri și de tehnicieni din 
este sub necesarul stabilit prin 
economistul Minodor Georgescu 
acestora este cel puțin curioasă, 
cieni și maiștri, 35 lucrează in
și administrative și doar 9 în secțiile productive. 
Așa stînd lucrurile, întrebarea se pune de la. sine : 
cine, cum și cînd acordă asistență tehnică munci
torilor, cine îi organizează la locul de muncă, cine 
îi sprijină în perfecționarea pregătirii tehnico-pro- 
fesionale ? Nu cumva într-o întreprindere cu o 
„vechime" de numai doi ani raportul dintre ca
drele de tehnicieni și maiștri aflați în serviciile 
tehnice și administrative și cei din producție ar 
trebui inversat ?

Neîndoielnic, producția modernă presupune, în 
primul rînd, o rodnică activitate de concepție și de 
creație ; prezenta tehnicianului este absolut nece
sară în grupa de creație, la planșetă, în procesul 
pregătirii tehnologice a fabricației. Dar să nu ui
tăm că tot ceea ce se concepe, tot ceea ce se de
cide se realizează, practic, prin oameni. Aici. în 
acest teren unde se materializează ideea, în pro
ducție, contribuția tehnicianului și a maistrului 
este vitală ca aerul și ca apa.

Prin urmare, dacă în privința muncitorilor cali
ficați nu ni se semnalează ..mutații" flagrante în 
dauna producției, atunci cînd vine vorba despre 
tehnicieni sau maiștri apar neajunsuri, în discor
danță cu cerințele obiective 
dicioase a muncii.

fabrica amintită 
plan — ne scrie 
— repartizarea 

Din 44 de tehni- 
serviciile tehnice

organizări ju-

Dar să trecem la o altă categorie 
Sîntem întru totul de acord cu rlîv> (^„nzlno . . Vi f

de specialiști, 
cei cinci eco- 

nomiști din Oradea — Gheorghe Popa, Ba- 
lint Ștefan, Papp Zoltan, Man Ioan și Aurel Cristea 
— care, analizînd critic contribuția economiștilor 
la bunul mers al activității productive, ajung la 
concluzia că această categorie de specialiști poate 

' dinamiza înțrTO.muIt mai mare . măsură eficiența 
economică a întreprinderilor. In adevăr, la ora 
actuală, cînd importanța factorilor economico-fi- 
nanciari a crescut considerabil, cind criteriul de 
eficiență a devenit principala unitate de măsură a 
organizării producției și a muncii, economistul 
este chemat să rostească prima replică, cum se ex
primă semnatarii scrisorii. „Din păcate însă — ne 
scriu cei cinci — in activitatea de producție și în 
circulația mărfurilor mai ales, posturile de econo
mist sînt ocupate. în foarte multe cazuri, de ab
solvenți ai altor facultăți. In prezent. în multe 
întreprinderi. ..orădene, în serviciile de planificare, 
salarizare, desfacere, organizare a muncii, preț 
cost, contabilitate-financiar nu lucrează nici 
economist".

Oare este util acest „maraton" al altor cadre 
pregătire superioară spre posturile rezervate 
cel puțin în accepțiunea generală — economiștilor ? 
Acest fenomen își are mai degrabă explicația în 
faptul că, pe alocuri, economistul este considerat 
drept un... funcționar cu profil pur administrativ, 
care poate fi suplinit de oricine. Tristă este și 
constatarea că. nu de puține ori. la biroul econo- 
rpistului găsești un inginer. Cum. de ce. pentru ce? 
S-a subliniat în repetate rînduri. precum și la re
centa Conferință pe țară a cadrelor de conducere 
din întreprinderi și centrale industriale și de con
strucții : trebuie să se înțeleagă că rolul ingineru
lui nu constă în a munci în birou. Menirea și 
mindria inginerului, funcția socială pentru care a 
fost pregătit vizează. în primul rînd. crearea de 
produse și tehnologii moderne, participarea directă 
la pregătirea fabricației și Ia asimilarea noilor 
produse ș.a. Tot așa cum funcția socială a econo
mistului constă în promovarea metodelor moderne 
de analiză și calcul pentru optimizarea activității 
de producție, în corelarea diferitelor aspecte ale or
ganizării și planificării muncii. Transferul de atri
buții intre aceste două categorii de specialiști nu 
duce la nimic bun. Dimpotrivă, este necesară o 
strinsă conlucrare între ingineri și economiști, fie
care din poziția pe care i-o dă pregătirea sa. pentru 
a obține în practică o maximă eficacitate.

e la absolvirea facultății (Economie generală, 
anul 1966) am lucrat și lucrez in servicii teh- 
nico-economice. De fiecare dată, de ce să n-o 

recunosc, am muncit alături de ingineri, cu care 
m-am împăcat foarte bine — ne scrie tovarășul 
Linte Spiru de la Centrala industrială de con
strucții navale din Galați. Dar asta nu înseam
nă că a fost exclusă subaprecierea economiș
tilor de către ingineri, exprimată adeseori prin 
„glume colegiale". Și. mai departe : „Stagiar fiind, 
am fost repartizat la vremea respectivă într-un 
institut de proiectare, alături de ingineri. Cu toții 
făceam același lucru : devize pe obiect, studii teh- 
nico-economice. calculate de preț" etc., etc. Oare 
ce înseamnă „cu toții făceam același lucru" ? Ra
ționamentul este total greșit. Adică, dacă econo
mistul apreciază că face același lucru ca inginerul, 
de ce inginerul n-ar crede că poate suplini și el 
pe economist ? In acest raționament constă de fapt 
nota falsă. în locul unei colaborări normale intre 
două profesii distincte se sugerează încălcarea 
atribuțiilor ? De altfel, pentru aceasta și pledează 
semnatarul scrisorii. în mod cu totul eronat : să se 
șteargă, în fapt, orice diferență dintre inginer și 
economist.

Există și o altă optică, tot atît de greșită — pen
tru că verigile, cum se știe, se înlănțuie. „La 
noi în fabrică, pînă nu de mult era în funcția 

de mecanic șef un inginer de mașini agricole" — afir
mă un tehnician de la Uzinele chimice române din 
București. „Inginerul șef al atelierului nostru în 
care reparăm complexe aparaturi medicale (radio
logie, electronică, electrofizioterapie ș.a.) este un 
inginer absolvent al Facultății de mine .din Petro
șani" — ne scrie un grup de salariați de la 
AJIRAM Brașov. Prin urmare, se consideră că 
dacă este inginer, se descurcă. Faptul că aceasta 
contravine ideii de specializare — baza eficientei 
oricărei munci — nu contează pentru unii. Așa se 
ajunge ca un inginer energetician să lucreze în 
chimie, un agronom în construcții ș.a. Lăsînd la o 
parte concluzia la care ajungem în mod normal, 
anume că toți acești oameni care fac „salturi mor
tale" dintr-o specialitate in alta nu își iubesc cu 
pasiune meseria, subliniem că folosirea cadrelor 
în specialitatea pentru care societatea i-a format, 
neadmiterea nici unei transferări de atribuții pro
fesionale. de la o meserie la alta — pe scurt, 
„omul potrivit. Ia locul potrivit", este o cerință a 
bunei organizări a producției și a muncii și. prin 
urmare, ea intră în sarcina conducerii fiecărei în
treprinderi.
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FAPTUL Ai carte... dar nu prea ai parte
DIVERS de cunoștințele de actualitate
Revedere
după ani...
De curind, în satul Budieni. 

din județul Gorj a avut loc 
prima intilnire între fiii săi so
siți aici din diferite colțuri ale 
țării pentru a-și revedea părin
ții, rudele, prietenii, pentru a 
se revedea între ei. întâlnirea a 
prilejuit și un bilanț inedit — și 
nu mai puțin impresionant, al
cătuit din... cărțile lor de vizi
tă ! Din aceste cărți de vizită 
reținem că 39 dintre posesorii 
lor sînt ingineri de diverse spe
cialități, 34 — cadre didactice 
(dintre care 11 profesori uni
versitari), 16 medici,, 21 — ju
riști, 31 — muncitori și maiștri. 
La aceștia ar mai putea fi adău
gați și alții, care sint activiști de 
partid, militari activi, funcțio
nari. Sînt cărți de vizită care, 
fără îndoială, înnobilează cartea 
de vizită a acestui sat cu nu 
mai mult de 600 de caise, vor
bind în chip elocvent despre 
mutațiile profunde produse în 
anii noștri în viața locuitorilor.

Inchiriați
fantome ?
Cum-necum, șantierul din por

tul Constanta a închiriat un bul
dozer de la Trustul de utilaje 
grele București. Nimeni nu a vă
zut buldozerul pe malul mării, 
dar pentru „lucrările" efectuate 
in noiembrie anul trecut s-a plă
tit suma de 12 800 lei. în luna 
ianuarie 1972, șantierul din port 
a mai plătit — de astă dată, pen
tru niște sonete, pe care, de ase
menea, nu le-a văzut nimeni — 
încă 44 600 lei. Actele de accepta
re a plătii le-a semnat inginerul 
șef al trustului de construcții in
dustriale din localitate. Ion 
Olaru. Constructorii din port se 
întreabă insă, pe bună dreptate : 
dacă inginerul Olaru ar fi plătit 
din propriul buzunar o asemenea 
sumă, ar fi fost la fel de darnic ?

Darul din loz
Nuntă în satul Delureni din ju- I 

dețul Bistrița-Năsăud. Tinerii ță- I 
răni cooperatori Finica și Alexa I 
Pintican — ne relatează cores
pondentul voluntar Avram A- I 
rieșan — întemeiau. o nouă fa.- ] 
milie. în timp ce nuntașii • în- I 
chinau pentru ei, Justin, fratele . ... 
mirelui, i-a făcut miresei uri' 
dar după datina locului, la care 
a adăugat și 5 lozuri in plic, 
luate anume de la magazinul I 
din sat. Cînd mireasa a desfă
cut primul loz, a găsit în el... • 
un alt dar : un autoturism „Da- i 
cia 1100“ 1 Și, pentru că norocul 
le-a zîmbit din start, noi le do- | 
rim casă de piatră !

Dezbaterea pe care a inițiat-o 
„Scinteia", privitoare la îmbunătăți
rea manualelor școlare destinate di
feritelor tipuri de școli, este bineve-' 
nită. Pentru că, dacă în anumite sec
toare ale învățămîntului situa
ția este relativ mulțumitoare, 
există încă unele compartimente defi
citare. La unul dintre acestea aș dori 
să mă refer, și anume la formele de 
învățămînt cu profil de construcții de 
mașini.

Trebuie recunoscut că pentru șco
lile profesionale și ucenicia la locul de 
muncă există manuale la majoritatea 
disciplinelor de cultură generală și 
cultură tehnică (deși structura unora 
dintre ele este discutabilă), în timp 
ce situația se prezintă oarecum in
vers în ce privește școlile de maiștri 
și postliceale. Ministerul Educației și 
învățămîntului, împreună cu ministe
rul de resort — M.I.C.M. — au de
pus eforturi sus
ținute pentru a 
realiza manuale 
cu eficiență di
dactică, pentru a 
asigura rețeaua

■ de profil cu aces
te indispensabile 
ajutoare pentru 
elevi. Aș semnala, 
de asemenea, pre
ocuparea minis
terului de resort în 
zionării școlilor din subordine cu 
manualele necesare, atunci cind' ele 
există iar tirajul este corespunzător.

Relevînd realizările pentru unele 
categorii de viitori specialiști, semna
lez insă o serie de carențe pentru alte 
categorii de elevi din domeniul con
strucțiilor de mașini, destinați după 
absolvire unor funcții tehnice diferi
te : maiștri, proiectanți, tehnologi sau 
constructori aeronautici. Opiniile care 
urmează au fast sintetizate pe baza 
unor discuții purtate cu un colectiv de 
ingineri, profesori, maiștri și alți spe
cialiști in producție care predau la 
grupul nostru școlar sau lucrează îri 
uzina care ne patronează, „Vulcan".

Precizez, de asemenea, că voi avea 
în vedere cîteva discipline de bază. 
Una dintre ele : tehnologia meseriei 
de sculeri-matrițeri. Există pentru a- 
cest obiect de studiu un manual edi
tat în 1967. Cum concordă el cu pro
grama analitică ? Pentru anul intii, 
de pildă, programa prevede, pe un 
spațiu de aproximativ 52 de ore, 
predarea unor capitole precum : teh
nologia materialelor, organe de ma
șini, asamblări demontabjle și nede- 
montabile. Manualul respectiv nu cu
prinde însă nici o lecție referitoare 
la aceste aspecte care trebuie preda
te elevilor. Tot în programa analitică 
sânt prevăzute unele capitole despre 
proiectarea și confecționarea sculelor 
așchietoare și a dispozitivelor de tot 
felul — care trebuie predate în aproa
pe 88 de ore de curs — dar. din nou. 
în’ manual nu există nici măcar 
un rind despre aceste scule și dispo
zitive. Asemenea exemple de necon- 

; cordanță flagrantă, jntre cefea ..ce .■ '.'se 
; cere predat și ceea ce oferă rriahua- .

în oontinuarea discuției, cîteva ob
servații esențiale cu privire la disci
plina „teoria așchierii, scule așchie- 
toare și prelucrarea metalelor prin 
așchiere". Manualul pentru această 
disciplină „se recomandă" singur : „e- 
laborat pe baza programei școlare" 
(deși pe copertă poartă ca an de a- 
pariție anul 1966, iar programa școla
ră în uz este datată din 1968). Con
secința acestei neconcordanțe o con
stituie absența unor capitole întregi 
din manual, cum ar ti cel referitor 
la studiul metalelor in construcția de 
mașini (căruia programa îi rezervă 10 
ore). Acest material nu poate fi găsit 
în nici o altă lucrare indicată în bi
bliografie. Elevii — maiștri așchietori 
— nu au prevăzute în programa de 
învățămînt în nici un alt an de stu
diu discipline la care să primească in
formații despre tema lacunară amin
tită, mâi exact despre tehnologia mă-

torilor constructori în aeronautică, al 
elevilor de la tehnologia construcții
lor de cazane, care, de asemenea, nu 
au încă manuale de profil,

în altă ordine de idei, nu este lip
sit. de importanță să discutăm des
pre tirajul insuficient al unor ma
nuale destinate profilului școlar de 
care ne-am ocupat. Un sondaj efec
tuat în clasele grupului nostru șco
lar, cu peste 1 800 de tineri, arată că 
la foarte multe discipline -- orga
ne de mașini, normare tehnică, de
sen tehnic, tehnologia metalelor, elec
trotehnică generală etc. etc. — ade
sea, nici jumătate din numărul ele
vilor nu au manualele respective. Pe 
lingă acest neajuns, mai notăm și pe 
cel al învechirii informației, al ana
cronismului didactic. Cursul general 
de mașini și instalații de la anii I si, 
II. (școala postiiceală de proiectanți) 
beneficiază de un

PROGRAMUL 1

IN DEZBATERE: $

ÎMBUNĂTĂȚIREA MANUMEIOR ȘCOLARE

direcția aprovi-

„Cîntecul
| lebedelor"
I
I
I
I
I
I
I

nu s-a stins 
fără urmări

Relatam, acum citeva zile, in
tr-o notă apărută in cadrul ru
bricii de fată („Scinteia" nr. 
9056), fapta a trei vinători, care, 
după ce au părăsit portul de la 
Chiscani-Brăila la bordul re
morcherului „Livada", au îm
pușcat șase lebede dintr-o spe
cie rară — „Cu cove“ — retrase 
pe Dunăre in urma înghețării 
lacurilor din apropiere. Dar iată 
că n-a trecut mult timp și „cin- 
tecul lebedelor" nu s-a stins fără 
urmări pentru făptași. Organele 
de anchetă ne informează că cei 
trei vinători dornici de... „rara 
avis" au fost identificați. Ei se 
numesc : Ion Mocanu, Ion Du- 
buleac și Nicolae Nacu. Aflați a- 
cum în „bătaia" propriei fapte, 
toți trei iși vor primi in curind 
răsplata ce li se cuvine.

terialelor sau metalurgie fizică. Desi
gur, unii s-ar putea Întreba : „de ce 
atâta critică pentru lipsa unui singur 
capitol Răspunsul nu poate fi 
decit acesta : se știe că în întreaga 
noastră economie se cercetează, se 
elaborează și se concretizează acțiu
nea de înlocuire a materialelor me
talice cu piese din materiale nemeta
lice (in special mase plastice), acolo 
unde condițiile de funcționare permit 
aceasta. Or. in aceste condiții, cum 
poate un tehnieian-maistru — care, 
după opinia mea, este specialistul ce 
cunoaște foarte bine, dacă-'nu cel mai 
bine, condițiile de funcționare a a- 
numitor piese — să vină cu propuneri 
de substituire a unor piese metalice 
cu altele nemetalice, dacă el nu le 
cunoaște însușirile fizice, chimice și 
mai ales tehnologice ?

Aș mai adăuga, în afara acestei 
deficiențe de fond, că manualul la 
care m-am referit conține greșeli de 
topica frazei, utilizează termeni im
proprii, nu indică la mărcile 
de oțel rapid decit denumirile româ
nești (deși in uz există multe mărci 
străine, care au pătruns în fluxul 
tehnologic al economiei noastre). Ca 
observație generală, manualul nu co
respunde cerințelor actuale ale pre
gătirii eleviior-maiștri destinați să 
devină promotori ai noului, ai me
todelor moderne de prelucrare a ma
terialelor metalice și nemetalice. 
Profilul unui manual actual ar trebui 
să se bazeze pe o bibliografie amplă 
românească și străină, care să selec
teze, în deplină concordanță cu pro
grama analitică, elementele esențiale 
ale specialității de maistru la prelu
crarea materialelor prin așchiere. ;șă , 

___ _ _  „„„„ „„  _ cuprindă ultimele realizări în-dorhe- ț 
■ Iul ridică problema stringență a corn- . niu (experiențe din uzine, institute de 

'___________________________ a. cercetări, statii-pilot).
Un . alt sector al învătămîntului de 

construcții de mașini afectat de ine
xistența unor manuale sau de carac
terul incomplet al altora este și cel 
al școlilor postliceale. De pildă, ma
nualul de „Tehnologia metalelor" 
(1968) a fast conceput pentru școlile 
tehnice de maiștri. Tn prezent, această 
disciplină nu se mai predă la școli
le amintite. Dar manualul este folo
sit în continuare. Unde ? Tn școlile 
postliceale, in lipsa unui manual de 
tehnologia metalelor adecvat. Acest, 
transfer nu este însă de natură să 
suplinească lacuna constatată în pre
gătirea elevilor, pentru că în iposta
za in care a fost conceput (pentru 
elevi-maiștri. foști absolvenți de pro
fesională), manualul nu poate cores
punde nivelului de pregătire al elevi
lor de la școala postiiceală. absolvenți 
de licee. Viitorii proiectanți, construc
tori de mașini sau tehnologi au ne
voie de manualul lor. Și lipsa nu e 
singulară. Aș mai aminti cazul vii-

manual datat din... 
1963, iar cel mai 
recent, din 1971, 
este scris... pen
tru școala de 
maiștri, cu multe 
capitole în minus 
față de progra
mă ; la fel cursul 
de . tehnologia su
durii și cel de 
teoria așchierii 
(la maiștri), din 
lipsind tehnologia 
în programă figu-

aceasta din urmă 
materialelor, care 
rează cu 30 de ore.

în încheiere aș dori să mă asociez 
opiniilor unor colegi, ingineri și pro
fesori, care au subliniat necesitatea ca 
manualele școlare alcătuite pentru 
rețeaua școlilor cu profil de construc
ții de mașini — și cred că am putea 
spune pentru școala tehnică și profe
sională, în general — să fie con
cepute, elaborate, în primul rind, de 
cei mai buni profesori-ingincri din 
aceste școli, cu experiența producției, 
de alți valoroși specialiști și mai pu
țin de redactori, editori sau de sala- 
riati din ministere, care, prin natura 
muncii lor. sînt mult prea departe 
de problemele arzătoare ale produc
ției, ale procesului de modernizare a 
economiei naționale. Firește. fără 
rabat calității sau conținutului, prin 
instituirea unui concurs sever, deschis 
oricărui specialist dornic să contri
buie prin munca sa Ia manual, la per
fecționarea procesului de instruire a 
tinerei generații, în spiritul înaltelor 
exigente puse în fata școlii de con
ducerea de partid și de stat.

Cu cifre
umflate

dedouă luni, secția 
a cooperativei meș- 
„Drum Nou" din 
executase, așa cum 
rapoartele de pro- 

număr

în numai 
vulcanizare 
teșugărești 
Baia Mare 
rezulta din 
ducție, reparații la un 
impresionant de anvelope și ca
mere. Cifra a părut „umflată" 
organelor de control, chiar dacă 
la mijloc era vorba de articole 
din... cauciuc. în consecință, s-a 
procedat la verificarea exactită
ții prestărilor de vulcanizare. Și 
rezultatele n-au intîrziat. în in
tervalul cercetat, secția repara
se in realitate doar 22 anvelope, 
restul de 144 de anvelope și 55 
camere „vulcanizate" fiind rodul 
unor avize fictive între cei doi 
salariați ai secției — loan Rusu 
și Iuliu Kerekszaszi — și Nico- 
lae Bumb, de la Direcția jude
țeană de drumuri și poduri, care 
prin această manoperă a fost 
păgubită cu 72 500 lei. De unde 
speraseră să meargă „pe roate", 
cei trei au rămas, în urma con
cluziilor organelor de control, 
pe... geantă.

Rubricd redactata de :
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe POPESCU 
ți corespondenții „Scînteii"

Anul international al cărții"
(Urmare din pag. 1) mânești din literatura universală și a 

„Istoriei bibliografiei românești", e- 
ditarea unui volum selectiv din poe
zia universală contemporană cu me
saj umanist, celebrînd prietenia in
tre popoare. De asemenea, se va or
ganiza o expoziție cu tema „Arta 
cărții editate în România" (mai 1972). 
aptă să ofere o imagine panoramică 
a realizărilor in domeniul graficii de 
carte, iar în cadrul concursului „Cele 
mai frumoase cărți ale anului" se va 
acorda o distincție specială — „Pre
miul Anul internațional al cărții" — 
celei mai valoroase creații originale 
apărute in acest an. Pentru insufla- 
rea interesului pentru lectură în rin- 
durile copiilor, Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și Consiliul Na
țional al Pionierilor vor organiza 
„Zile ale cărții pentru copii". Toate 
aceste manifestări vor demonstra că 
respectul și dragostea pentru carte •— 
unul dintre mijloacele fundamentale 
de instruire și educare a omului e- 
pocii noastre, de formare a conștiin
ței sale socialiste — reprezintă. in 
tradiția spirituală a poporului român 
o năzuință dintre cele mai arzătoare. 
Simbolul emoționant pe care-l întru
chipa cu decenii in urmă „volnicul 
cel cu cartea în mină născut", din cu
noscutul basm al lui Petre Ispirescu, 
dobîndește astăzi, în mod firesc, noi 
dimensiuni. Și aceasta cu atît mai 
mult cu cit prețuirea tradițională a 
cărții a fost ridicată pe o treaptă su
perioară de Partidul Comunist Ro
mân. Nu o dată, referindu-se la fru
moasele realizări obținute în Ulti
mele decenii pe drumul dezvoltării 
sociale și al ridicării nivelului de 
cultură al poporului, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a relevat că „în țara 
noastră s-a format un public larg, 
competent, receptiv la arta profundă, 
avid de Cărți care să-i înaripeze min
tea, să-i stimuleze gindlrea și fante
zia, să-i insufle idei și sentimente 
înalte".

Destinatar al cărții, cititorul consti
tuie însăși rațiunea de a fi a cărții. 
O carte fără cititor este pe durata 
însingurării ei . ca și inexistentă. 
După ce autorul a creat-o, după ce 
editorul o tipărește și o difuzează, ea 
are nevoie de interesul și sufletul 
cititorului, de imaginația și fondul a- 
perceptiv al acestuia. Succesul unei 
cărți depinde mai intii de autorul ei, 
dar și de cititor.

Cititorii așteaptă cărți ale spiritu
lui lucid și constructiv, cărțile vremii 
noastre, cu toată problematica ei com
plexă, și nu cărți de senzații ce
țoase, de experimentări facile : aș
teaptă cărți de un înalt, nivel artistic 
și de o mare bogăție de idei, care să 
se poată confrunta cu tot ceea ce 
spiritul creator al umanității a pro
dus mai reprezentativ ; doresc cărțile 
specifice vremii și condiției noastre 
istorice. Pentru aceasta, în „Anul in
ternațional al cărții" se va intensifica 
contactul cu viața, se vor înmulți 
confruntările dintre producătorii și 
consumatorii de carte, se vor institui 
numeroase forme de recompensă 
pentru cei mai vrednici difuzori de 
carte.

stituțiile de cultură din țara noastră 
in editarea cărții și în difuzarea ei in 
rîndul maselor de cititori, comitetul 
a aprobat un bogat și nuanțat pro
gram privitor la manifestările ce se 
vor organiza sub egida \ Comitetului 
național pentru coordonarea acțiuni
lor consacrate „Anului internațional 
al cărții" : simpozioanele cu temele 
„Rolul cărții in realizarea păcii și 
prieteniei între popoare", sau „Rolul 
cărții in formarea politico-morală a 
tineretului", expoziții de carte, în 
țară și în străinătate, participarea 
noastră la Întâlniri internaționale pe 
probleme de carte — Al V-lea Festi
val internațional al cărții de ia Nissa, 
Congresul Asociației internaționale a 
editorilor de Ia Paris, întâlnirile și 
dezbaterile dintre autori, editori și ci
titori. Volumele care vor fi tipărite cu 
acest prilej, ca și celelalte numeroase 
manifestări incluse în plan iși pro
pun ea țel final propagarea valorilor 
autentice ale artei și culturii in rîn- 
durile publicului larg, contribuind la 
formarea și educarea acestuia în spi
ritul celor mai înaintate idei ale 
epocii, la făurirea unei înalte con
științe revoluționare. Se va demonstra, 
astfel, o dată în plus, o realitate evi
dentă în ultimele decenii în cultura 
noastră, aceea că deviza sub semnul 
căreia este așezat Anul internațional 
ai cărții — „Cartea pentru toți" — nu 
mai reprezintă pentru noi un dezide
rat, ci o veche aspirație care iși gă
sește, an de an, în condițiile socia
lismului, o împlinire cu adinei sem
nificații.

Suita amplă de acțiuni inițiată în 
țara noastră pentru a răspunde pe 
plan național dezideratelor cardinale 
vizate de această manifestare de an
vergură mondială însumează : orga
nizarea unor frecvente intilniri ale 
scriitorilor, criticilor literari cu 
muncitori, țărani, colective largi de 
oameni ai muncii, intilniri ce vor 
oferi prilejul unor rodnice și unani
me confruntări asupra rolului cărții 
în societatea contemporană, asupra 
modalităților în care creația noastră 
literară reflectă realitățile societății 
socialiste, universul de gindire și 
sensibilitate al omului nou, inițierea 
la București, Cluj, Iași, Timișoara, 
Sibiu etc. de consfătuiri ale librarilor 
și editorilor cu cititorii, în vederea 
prospectării opiniilor acestora privi
toare Ia producția de carte.

Tot sub egida „Anului internațio
nal al cărții" au loC tradiționalele ac- ' 
țiuni anuale : „Luna cărții Ia sate", 
care se desfășoară în această lună cu 
intensitate sporită, în cadrul ei ur- 
mărindu-se creșterea numărului de 
cărți difuzate în mediul rural, capta
rea interesului pentru lectură al unor 
noi categorii de cititori, și „Decada 
cărții românești" (1—10 octombrie). în 
cursul căreia se vor organiza in toate 
județele simpozioane, serate și me
dalioane literare, vitrine și standuri 
speciale.

în sectorul editorial se prevede ti
părirea lucrării „Politica culturală a 
României" (lucrare ce va fi difuzată 
prin medierea UNESCO), publicarea 
unor sinteze dedicate traducerilor ro-
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________ \
: Mihai Roman. 1■in Bogardo. Re- I

Petre Bokor. t
'■'"lor Vornicu. ’

Gimnastica pentru top. Cravatele roșii. 
Viața satului.
Să înțelegem muzica — ciclu 
de inițiere muzicala prezentat de Leonard Bernstein : Uver
turi și preludii.
De strajă patriei.Emisiune in limba maghiară.

14,00 Telesport « Campionatul 
mondial de ciclocros — proba 
pentru amatori. înregistrare 
de la Praga. Comentează 
Hristache Naum « Proba de forță din cadrul concursului 
hipic internațional din Berll- 
lîul occidental. Comentează 
Felix Țopescu « .Tocurile 0- 
llmpice de iarnă de la Sappo
ro — retrospectivă filmată 
(partea a Il-a). Comentează 
G. Bădescu și maestrul spor
tului Mihai Bîră.

16,30 Postmeridian.
18,00 Film serial pentru tineret : „Planeta giganților".
18,50 Program de muzică populară susținut de orchestra ansam

blului artistic „Doina" al Ar
matei. Dirijor.: Marin Cioacă, 
1001 de seri : Povestea lui 
Rumcajs (8).
Telejurnal.Renortajul săptăntânii: schim
bul cinci. Tînăra generație de 
mineri din Lupeni adaugă noi fapte istoriei eroice a Văii 
Jiului. Reportaj de Timotei 
Ursu și Horia Vaslloni.Film artistic : Retrospectivă 
Walt Disney.Clujul... pe adresa dumnea
voastră (partea a Il-a). Emi
siune de divertisment în co
laborare cu Teatrul Național 
și Opera Română din Cluj, 
cu participarea Teatrului de 
păpuși, a ansamblului „Măr
țișorul" și a Liceului de co
regrafie. în distribuție : Stela Er.ache, Dorel Vișan. M’hai 
Perșa, Gabi lehecec. Gelu 
Colceag, Florin Zamfirescu, 
Dan Micu, Andrei Agoston, Ferdinand Weis, Mariana Po- 
povlci. Dumitru Fărcaș. In
vitați : Paul Sava, Anca Aee- molu, George Enache. Textul 
prezentării : Dumitru Radu 
Pooescu. Prezentatori : Clara 
Seb6k și Nicolae Iliescu. Re
gia muzicală : Sunetul : Florin Bogardo. 
gia artistică : 1Realizator : Tudor Vornicu.

22,40 Telejurnal.

19.20

20,20
21,10

*
*

12,30 Promenadă muzical-distracti- i vă. Din sumar : >__Melodii V

PROGRAMUL 11

celebre cu orchestra Ray An
tony.

12.40 Un episod tn premieră din „Aventuri in epoca de piatră".
13,05 Muzică cu orchestra Radiote- 

leviziunii, dirijor Sile Dinicu.
20,00 Deschiderea emisiuni! progra

mului II de seară « Săptă- 
mîna culturală bucureșteană.20,15 Seară de balet : „Coppella" 
de Dellbeș. Spectacol realizat 
de Televiziunea cehoslovacă.

21,30 Agenda.
21.40 Din lumea științei.
22,00 Film serial „Invadatorii' 

(reluare).Ing. Luter NICA 
directorul Grupului școlar 
„Vulcan" din București

Dibuk

în con-
animate
0: 10.15;

Cara- 
— 11: de ta.

cinema

Ion Gh. VASI1B

Ioan ADAMRodica FLOREA

bibliografice sau a altoi' e- 
lemente de informație mai 
largă, care i-ar fi conferit 
caracterul unui instrument 
de lucru bine fundamentat

sub raport metodico-didac- 
tic, util deopotrivă elevilor, 
cit și profesorilor.

au- 
cri- 
una 
răs- 
trei

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

comentate cu 
și acuratețea 

rigorile filologi- 
o deosebită va-

Scena și izvoarele poeziei

„Manuscriptum"

pletării manualului, a punerii lui ele 
acord cu programa. Legat de acest 
prim aspect, în atentia forurilor de 
învățămint și a autorilor de manuale 
trebuie să rămînă si lichidarea unor 
paralelisme și interferențe care pro
duc dificultăți în predare și ocupă 
spatii orare în dauna aprofundării 
specialității respective. Iată un exem
plu : in manualul amintit anterior 
figurează și un capitol amplu : „apa
rate de măsură și control". Aceasta 
este însă o disciplină complet sepa
rată. care se predă în anul al III- 
lea al școlii profesionale și pentru 
care există un manual de sine stă
tător. Avînd in vedere cele pină aici 
relatate, apreciez că la 
meseriei de sculeri-matrițeri 
util să se editeze un 
să fie concordant cu 
litică pe toți anii de 
acest fel elevii nu ar 
situația de a căuta lecții in mai mul
te manuale pentru aceeași disci
plină.

„tehnologia 
i“ ar fi 

manual care 
programa ana- 
școlarizare. In 
mai fi puși în

Cu „spectacolul-recital de 
poezie română clasică" în 
două părți, intitulat Dia
log..., Teatrul „C. I. Notta- 
ra“ se alătură unei iniția
tive lăudabile a radiodifu
ziunii și televiziunii româ
ne de a completa și de a 
fixa cunoștințele literare 
ale școlarilor. De altfel, 
Teatrul „C. I. Nottara" re
ia, in altă formă, propria 
experiență fructuoasă, fă
cută cu ani în urmă, cu o 
serie de matinee teatrale, 
în care spectatorii luau cu
noștință de istoria teatru
lui românesc prin interme
diul unor . conferințe am
ple și documentate, urmate 
de microspectacole ilustra
tive.

Recentul spectacol-reci- 
tal se adresează, în primul 
rind, spectatorilor-elevi, 
propunîndu-și să-i familia
rizeze cu începuturile poe
ziei românești, de pină la 
1850. perioadă literară în
deobște vitregită de preju
decățile unui gust neformat. 
Elevii percep cu dificulta
te frumusețile uneori sur
prinzătoare — raoortate ța 
epocă — de limbă și gîndi- 
re ale acestor debuturi 
poetice.

Spectacolul Teatrului „C. 
I. Nottara" a fost gîndit 
ca un aiutor pe calea con
cretizării unor abstracțiuni. 
Pornind, cronologic, de la 
Dosoftei, Miron Costin și 
Cantemir pină la ■ Alec- 
sandri. spectacolul realizat 
sub direcția de scenă a ac
torului Al. Ciprian. care 
semnează si scenariul, nu 
e conceout ca o succesiune 
de recitări disparate, ci ca 
o lecție strînsă. mișcată, 
cu caracter intuitiv. înche-

gind o imagine globală, cu 
accentele necesare, asupra 
unei lungi perioade lite
rare.

Locul conferinței este luat 
aici de un comentariu dia
logat, un rezumat al date
lor esențiale, fragmentat 
în replicile schimbate de 
actorii Lucia Mureșanu, 
Grigore Anghel Seceleanu, 
Mihnea Moisescu. Apariția 
actorului reprezentând un a- 
nume scriitor este însoțită 
de proiectarea, pe fundalul 
scenei, a portretului aces
tuia. Recitările alternează 
cu tablouri vivante, și sce
nete, unele deosebit de 
pitorești și bine ritmate 
scenic, cum ar fi fragmen
tul din Țiganiada lui Ion

Primul număr pe 1972 al 
revistei „Manuscrlptum" 
poartă amprenta fructuoa
selor eforturi depuse de co
lectivul redacțional îh di
recția tipăririi unei adevă
rate publicații de cultură, cu 
o sobră ținută grafică și o 
rubricizare vioaie, capa
bilă să suscite la cote tot 
mai înalte interesul citito
rilor. Fidelă principiilor 
programatice schițate de 
fondatorul revistei — Per- 
pessicius : 'acribia filolo
gică, caracterul erudit al 
comentariului de istorie li
terară, un gust sigur al se
lecției, toate acestea puse 
în slujba unui deziderat 
primordial : iluminarea pro-

• Puterea și adevărul (ambele se
rii) : PATRIA — 10; 16; 19,45, FA
VORIT — 9; 12,30; 16; 19,30, CAPITOL — 9,15; 12,45; 16,15; 19,45.
• Viața de familie : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Războiul subteran : LUMINA — 
9—20,15 în continuare.«Micul scăldător : SCALA — 9,15; 
11,30: 13,45; 16,15; 18,45: 21,15,
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30: 21.
• Osceola : FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,30; 21.
• Locotenentul Bullitt : LUCEA
FĂRUL — 8,30: 11: 13,30; 16: 18,30; 
21, FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30: 16; 
18,30; 21, MELODIA — 9: 11.15:
13.30; 16; 18,30: 20,45. MODERN — 
8.45: 11 : 13,30; 16: 18,30; 20,45.
« Farmecul ținuturilor sălbatice : 
TIMPURI NOI - 9—20.15 ' 
ținu are.• Program de desene 
pentru Copii : DOINA — 11.30: t2,45.
• Pădurea de mesteceni : DOINA
— 16: 18,15; 20,30.
• Ultimul războinic : VICTORIA— 8,45; 11: 13,30 18,30: 20,45,
EXCELSIOR — 9 ■ 13,30: 16;

18.30; 20,45, GLORIA — 9; 11,15 1J,«U 16: 18,15; 20,30. TOMIS — 9 11,15; 12,30; 15,45: 18,15; 20,30.
• Atunci i-arn condamnat pe toți 
la moarte : GIULEȘTI 15: 17,45;
20, ARTA — 16,30; 10; 20,15.« Trenul..: ÎNFRĂȚIREA INTRE - 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
« Poveste de dragoste : PACEA — 
15,45; 18; 20.« Aventuri in Ontario : GRIVITA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20,15, FLAMURA — 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15: 20,30.
« Marstlieza — 10; 12: 14,15, Zidui 
inalt — 16,30, Vacanță romană — 
18.45; 21 : CINEMATECA (sala Union).
« Pe poteca nețărmuritei iubiri : 
FLACăRA — 15.30; 17,45; 20.« Mirii anului II : BUCEGt — 
15,45; 18; 20.15, FLOREASCĂ — 11; 15,30; 18; 20,30.
« Fuga : MIORIȚA — 10.30:13:19. « Marele promiu : UNIREA — 
15,30: 19.
« Vis de dragoste : VIITORUL — 
15.45: 19.
« Decolarea : COSMOS — 15,30:
18: 20.15.
« Love Story : VOLGA — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18.15: 20.30, BUZEȘTT
— 15.30; 18: 20.13.
« Misiunea tinerei Nhung : VI- 
TAN — 16; 18; 20.
« Waterloo : CRINGAȘI — 13,30; 19. « B. D. la munte și Ia maro : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.

« Opera română : Lacul lebedelor
— 11; Fidelio — 19,30.• Radlotelevlziunea română (stu
dioul de concerte din str. Nuferi
lor) : Concertul Orchestrei de Stu
dio și al Corului. Dirijor : Ludovic 
Baci. Dirijorul corului : Aurel Gri- 
goraș — 20.• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 10,30; Vtnt de libertate — 
19,30.« Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Săptămîna patimilor — 10.30: O scrisoare pier
dută — 15,30: Coana Chirița — 20; 
(sala Studio) : Să nu-ți faci prăvălie cu scară — 10.30: Moartea ulti
mului golan — t5.30: Părinții teri
bili — 20.
• Teatrul de Comedie : Interesul 
general — 10.30: Intilniri și Recital 
de versuri — 15,30: Cher Antoine
- 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 10;
Play Strindberg — 15: O scrisoare 
pierdută — 20: (sala din str. Alex. Sahia) : Domnișoara de Belie-Isle 
— 10: Spectacol de poezie șl muzică — 15: Vicarul — 20.

« Teatrul Mic : Vicleniile lui Sca- pin -- 10,30; Balul absolvenților — 
19,30.
« Teatrul „C. 1. Nottara" (sala M3gheru> : Bună seara, domnule Wilde — 10: Fintina Blanduziei — 
15,30; Adio Charlie — 19,30; (sala 
Studio) : Gaițele — 16; Sora cea
mare — 20.
S Teatrul Giulești : De viață, de 

ragoste... — 10; 16; Freddy —
19,30.« Teatrul „Ion Creangă" : Cinei săptămini in balcon — 10: Electra 
— 16.
« Teatrul „Țăndărică" isala din Calea Victoriei) : Aventurile Iul 
Plum-Plum — 11; (sala din str. 
Academ(ei) : Punguța cu doi bani 
— 11; (tn sala Modern-club) ; O poveste cu cintec — 11.
« Teatrul evreiesc de stat : 

11; Barașeum '72 — 19,30.
« Stydioul I.A.T.C. „I. L. glale" : Stnziana și Pepelea 
Cînticeie comice ; Trei crai Răsărit — 20.
« Teatrul satiric-niuzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Blmbirică — 
11; 19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 174) : Vox Boema — 19,30: (sala 
palatului) : Și femeile joacă fotbal 
— 19,30,
« Teatrul de revistă si comedie „loti Vasilescu" : Intr-un ceas 
bun : — io: 19,30.
« Ansamblul artistic „Rapsodia română" : Mugurel de cintec ro
mânesc — 16.30: 19.30.

Budai-Deleanu, dansul vor
bit al Ielelor lui lancu 
Văcărescu, fabula Boul și 
vițelul a lui Grigore Ale- 
xandrescu. Regretăm tre
cerea prea fugară peste 
Asachi și Anton Pann, și 
chiar peste Eliade (excep- 
tind poezia Zburătorul, ex
presiv recitată de talentata 
actriță Lucia Mureșanu). 
Spectacolul, alcătuit co
rect, poate fi un au
xiliar prețios al școlii. 
Sugerăm, totodată, o con
sultare a unor reprezen
tanți ai corpului profesoral 
în vederea spectacolelor 
viitoare, pe care teatrul, 
credem, are intenția să le 
continue, urmind cronolo
gic evoluția poeziei româ
nești.

editorialul : „Un an de la 
apariție" semnat de directo
rul revistei, Al. Oprea. Din 
sumarul extrem de variat 
reținem textul conferinței 
pregătite in 1925 de Liviu 
Rebreanu cu prilejul dez
velirii unui bust al „Lucea
fărului" liricii române („E- 
minescu a trăit aievea tre
cutul și viitorul neamului 
românesc..,"), fragmentul 
dintr-un proiectat studiu al 
lui G. Ibrăileanu: „Ion 
Creangă — un scriitor ne
cunoscut", scrisorile lui Ca- 
ragiale către I. Al. Brătes- 
cu-Voinești, Alecu Urechia, 
Octavian Goga, precum și 
epistola de excepțională va
loare documentară a lui 
Budai Deleanu către Petru 
Maior. în alte rubrici (in
titulate: „Fișă autobiogra

fică", „Măștile scriitorului", 
„Jurnal de scriitor", „Per 
aspera ad astra", „Episto
lar", „Spicuiri" ș.a.) sint 
valorificate texte inedite 
din tezaurul documentar al 
Muzeului literaturii, dintre 
care amintim fi-ele auto
biografice semnate de M. 
Sadoveanu și I. M, Sado- 
veanu, piesa „Divagațiuni" 
de Anton Holban, confesiu
nile lui Rebreanu: «Cum 
am scris „Răscoala"», scri
sorile familiale ale lui M. 
Kogâlniceanu. Toate aceste 
documente, 
sobrietatea 
impuse de 
ce. conferă
loare actualului număr al 
revistei „Manuscriptum",

cesului genetic al operei li
terare, redacția „Manus- 
criptum"-ului încearcă și 
reușește să potențeze aceste 
calități prin investigarea u- 
nor noi formule publicistice 
și evitarea înfățișării ex
terioare terne.

Numărul pe care-1 con
semnăm. dedicat împlinirii 
unui an de la apariția pu
blicației. găzduiește in sec
țiunea lui inițială telegra
ma conducerii „Muzeului 
literaturii române" către to
varășul Nicolae Ceaușescu. 
în care se exprimă gratitu
dinea muzeografilor și re
dactorilor pentru sprijinul 
acordat de secretarul gene
ral al partidului, precum și

0 bună inițiativă 
și citeva neclarități

De curind, Inspectoratul 
școlar al municipiului 
București a editat, în con
diții grafice dintre cele 
mai bune, două interesante 
culegeri : „Republică, mă
reață vatră" — cintece — 
și „Ce-ti doresc eu ție, 
dulce Românie" — poezii 
pentru elevi. Oportunitatea 
inițiativei este evidentă, 
fie numai pentru faptul că 
se cunoaște cit de acut era 
resimțită lipsa unor astfel 
de lucrări, la care orga
nizatorii manifestărilor cul- 
tural-artistice din școli să 
poată apela in mod efl-

cient. Remarcăm, în cazul 
primului volum, că prin se
lectarea unora dintre cele 
mai reprezentative cintece 
revoluționare, muncitorești 
și patriotice, repartizate 
pe categorii de vîrstă, cu 
o atentă ierarhizare a lor 
in funcție de accesibilita
tea sau aria de răspîndire, 
autorii au realizat nu doar 
o simplă culegere de texte 
însoțite de note muzicale, 
cit mai ales o utilă lucrare 
metodico-educativă.

Din păcate, nu același 
lucru se poate spune des
pre cea de-a doua plache-

tă, unde lipsa unor criterii 
ferme de selecție și repar
tizare, fie acestea cronolo
gice, tematice sau estetice, 
reduce lucrarea respectivă 
la o simplă succesiune de 
poezii. Acolo unde lectorul, 
de orice vîrstă ar fi dorit 
să găsească o mică antolo
gie, cu toate rigorile de 
gust și de efort științific pe 
care genul ca atare le re
clamă, el întîlnește o înși
ruire întîmplătoare de 
tori, în afara oricărui 
teriu metodic, cu cite 
sau mai multe poezii 
pîndite
capitole ale cărții (pentru 
clasele I—IV ale școlii ge
nerale : pentru clasele 
V—X ale școlii generale ; 
pentru anii I—IV de liceu 
și școli profesionale). Pe 
bună dreptate, ne putem 
întreba, de pildă, ce împie
dică poezii precum „Flu
ierul" de Vasile Alecsandri. 
„Trei, Doamne, și toți trei" 
de George Coșbuc (iar a- 
semenea exemple ar putea 
fi multiplicate la scara... 
întregii culegeri) să fie re
ceptate de elevi aparținînd 
diferitelor categorii de vir- 
stă sau școlare, și nu doar 
de cei din anii I—IV, cum 
au „apreciat" (pe ce ba
ză ?) autorii. Nu mai vor
bim de faptul că in culege
re sint ignorate procedee 
prin care i s-ar fi anulat 
lucrării amintite caracterul 
de amalgam 1 Ne gindim, 
în acest sens, cit de bine
venită și de utilă ar fi fost 
(în locul arbitrarelor re
partiții pe virste) consem
narea în subsolul paginilor, 
și așa excedentare ca spa
țiu. a citorva date bio și

C/t de trist poate fi 
un spectacol vesel

Smawndi OȚEANU

în toate cele

La Sala Palatului, Teatrul 
de revistă și comedie „Ion 
Vasilescu" ne-a invitat să 
vedem „Vine, vine... Olim
piada". Am pornit optimiști, 
scontând citeva ceasuri de 
destindere. Ca noi, spec
tatorii care au ocupat 
aproape toate locurile Să
lii Palatului. Șl a început 
programul. Două prezenta
toare și un prezentator 
se străduiau — fără 
ces — să compenseze 
de substanță și de 
a comperajului : un 
declamativ „film al 
formanțelor sportive" 
alternare cu niște fraze 
pretențioase care banalizau 
frumoase idei și, ca agre
ment. citeva „poante" for
țate. ce n-au izbutit in nici 
Un chip să treacă rampa.

Tema „Olimpiadei", foar
te generoasă, a rămas doar 
un titlu promițător. Cu toa
tă bunăvoința, nu putem 
lăuda umorul (plat, nein
spirat) al acestui spectacol 
și cu atît mai puțin core
grafia — improvizată, ru
dimentară (momentele „Sa
tul olimpic" și „înainte 
de start" sînt cele mai edi
ficatoare pentru slaba cali
tate a baletului). Un ele
ment de excepție: partea 
muzicală, de fapt ni te „mi-

suc- 
lipsa 

haz 
prea 
per- 

în

crorecitale" care s-aU de
pănat in genere onorabil (a- 
mintim in special soliștii 
Cornel Constantiniu, Lucky 
Marinescu, formația „Sa
voy").

Este cu atit mai evident 
caracterul de improvizație 
al programului, incit ideea 
Olimpiadei pare să nu fi 
consumat autorilor mai 
mult decit cîteva ore pen
tru „dezvoltarea" ei. N-am 
sesizat vreun efort cit de 
cit notabil pentru vreo 
idee nouă : în schimb am 
reîntâlnit aceleași știute 
poante despre fotbal (cu
noscute din. spectacole an
terioare), cu aprecieri bu
levardiere, debitate cu un 
aplomb care vrea să imite 
un Tănase, dar sînt so’-t.ite 
de la îseeput să rămînă fără 
răspunsul publicului.

Am mers la „Vine. vine... 
Olimpiada", așa cum am 
spus, dorind să ne destin
dem. să aplaudăm verva, 
spiritul atît de caracteristi
ce unei rev’ste. Am plecat, 
ca toți spectatorii, la fel de 
de'zț>m’'Vițl. gindind la lin
sa de resnect a unor reali
zatori față de public, la 
subaprecierea de către ei a 
exigenței, a bunului gust al 
spectatori'or.

I
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in Republica Socialistă România

CUrmare din pag. I)

dăcini istorice adinei. Cei mid buni 
fii ‘ai popoarelor român și ungar 
au militat pentru prietenia dintre 
cele două popoare, și-au unit for
țele și au dus lupte revoluționare 
pentru libertate și progres social, 
împotriva politicii de asuprire na
țională, de ațîțare naționalistă și 
de învrăjbire a oamenilor muncii 
români și unguri, dusă de fostele 
plase dominante din România și 
Ungaria. Manifestîndu-și solidari
tatea intemaționalistă, sprijinindu- 
se reciproc în lupta de eliberare 
națională și socială, clasa munci
toare, mișcările revoluționare și 
democratice din cele două țări, în 
frunte cu comuniștii, s-au afirmat 
ca promotori consecvenți ai prie
teniei dintre poporul român și po
porul ungar.

După eliberarea lor de sub ju- 
r.'ul fascist, în condițiile interna
ționale favorabile create de vic
toriile istorice repurtate de Uni
unea Sovietică — care a dus greul 
războiului împotriva hitlerismu- 
lui — popoarele român și ungar 
și-au luat soarta în propriile lor 
mîini, au pășit pe drumul socia
lismului și au pus capăt, pentru 
totdeauna, vrajbei alimentate de 
clasele exploatatoare. Victoria pu
terii muncitorești a creat noi po
sibilități pentru îmbunătățirea ra
dicală a relațiilor dintre poporul 
român și poporul ungar, dintre 
România și Ungaria, precum și 
pentru dezvoltarea largă a aces
tora. între cele două popoare s-a 
statornicit o prietenie trainică, ba
zată pe principiile internaționa
lismului proletar, ale stimei reci
proce și ale respectării integrită
ții teritoriale, ale suveranității și 
neamestecului în treburile inter
ne, pe colaborare și întrajutorare 
frățească. Ambele părți sînt con
știente că amplificarea relațiilor 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Ungară, 
colaborarea dintre cele două țări 
slujesc interesele popoarelor ro
mân și ungar, ale sistemului so
cialist mondial.

Un eveniment remarcabil al re
lațiilor dintre cele două țări a fost 
semnarea, la 24 ianuarie 1948, a 
Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală....—'..^

Un important pas înainte îl. re
prezintă noul Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală, 
semnat în timpul vizitei, care re
flectă rezultatele obținute în dez
voltarea relațiilor dintre Republi
ca Socialistă România și Republi
ca Populară Ungară și schimbă
rile intervenite în relațiile inter
naționale. Tratatul corespunde 
intereselor fundamentale ale po
poarelor român și ungar, precum 
și intereselor tuturor statelor so
cialiste, este în concordanță cu 
prevederile Tratatului de la Var
șovia și ale Statutului Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, cu 
principiile înscrise în Carta Orga
nizației Națiunilor Unite.

Părțile și-au exprimat hotărîrea 
de a întări și lărgi în continuare 
prietenia și colaborarea reciproc 
avantajoasă dintre popoarele ce
lor două țări socialiste frățești.

Delegațiile au examinat stadiul 
actual și posibilitățile dezvoltării 
relațiilor dintre cele două țări.

Ele au relevat cu satisfacție per
fectarea unor înțelegeri de coo
perare în producția industrială, 
lărgirea colaborării în domeniul 
energetic, hidrotehnic, al turismu
lui, vamal, al transporturilor ru
tiere, schimbului de mărfuri în 
zona de frontieră. S-a dezvolte! 
colaborarea în domeniul cercetării 
științifice.

A fost subliniată însemnătatea 
Acordului comercial de lungă du
rată pe perioada 1971—1975, care 
prevede o creștere de peste 90 la 
sută a schimburilor de mărfuri, în 
comparație cu realizările din pe
rioada precedentă de cinci ani.

Cele două delegații au expri
mat hotărîrea de a depune toate 
eforturile pentru dezvoltarea con
tinuă a relațiilor economice ro- 
mâno-ungare, îndeosebi pe linia 
intensificării cooperării în ramuri 
de importanță majoră, cum ar fi : 
industria constructoare de mașini, 
tehnica de calcul, electronica, 
automatizarea, mijloacele de 
transport, mașinile-unelte, chimia, 
transporturile, industria alimen
tară, agricultura, gospodărirea a-

pelor. De asemenea, s-a subliniat 
necesitatea lărgirii colaborării în 
cercetarea științifică, în special în 
domenii de natură să asigure pro
movarea progresului științific și 
tehnic în producție.

Delegațiile au constatat evolu
ția ascendentă a colaborării în do
meniile culturii, artei, învățămîn- 
tului. Părțile au subliniat impor
tanța schimburilor cultural-artis- 
tice și științifice în cunoașterea 
reciprocă și apropierea celor două 
popoare și au convenit să sprijine 
activitatea comisiei mixte de cola
borare culturală creată în acest 
scop.

în cursul schimburilor de păreri 
asupra problemelor actuale ale si
tuației internaționale, ambele dele
gații au subliniat că acordă o mare 
însemnătate unității și coeziunii ță
rilor socialiste. Ele și-au exprimat 
dorința fermă de a dezvolta colabo
rarea în cadrul Tratatului de la 
Varșovia și de a dezvolta priete
nia și colaborarea cu celelalte țări 
socialiste.

Cele două părți exprimă înalta 
lor apreciere față de aportul Uniu
nii Sovietice, față de contribuția 
celorlalte țări socialiste la înfăp
tuirea destinderii și securității în 
Europa și în întreaga lume, la lup
ta pentru cauza păcii, prieteniei și 
colaborării între popoare.

Delegațiile au subliniat rolul 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc în dezvoltarea colaborării 
economice, în valorificarea avanta
jelor diviziunii internaționale a 
muncii, în creșterea puterii econo
miilor naționale, în ridicarea nive
lului de trai al popoarelor țărilor 
membre. Părțile sînt gata să dez
volte colaborarea pentru realizarea 
Programului complex al adîncirii și 
perfecționării în continuare a cola
borării și dezvoltării integrării e- 
conomice socialiste, adoptat de se
siunea a XXV-a a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc de la 
București.

Totodată, Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară vor dezvolta în continuare 
colaborarea economică și tehnico- 
științifică cu toate statele socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
toate statele lumii.

Părțile au constatat;'cu satisfac
ție că în Europa s-a întărit proce
sul de.toesțindere și colaborare^în*,  
acest sens, un rol de cea mai mare 
importanță îl au inițiativele și e- • 
forturile statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia — între 
care ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Ungare — și la care o contribuție 
din ce în ce mai însemnată este 
adusă, de asemenea, de alte state 
europene.

Intrarea cît mai grabnică în vi
goare a tratatelor dintre Uniunea 
Sovietică și Republica Federală a 
Germaniei, dintre Republica Popu
lară Polonă și Republica Federală 
a Germaniei ar corespunde intere
selor tuturor popoarelor europene, 
ar promova cauza păcii și securi
tății. O importanță pozitivă au, de 
asemenea, acordul cvadripartit ou 
privire la Berlinul occidental și a- 
cordurile dintre guvernele Repu
blicii Democrate Germane și Re
publicii Federale a Germaniei și 
dintre guvernul R.D.G. și senatul 
Berlinului occidental.

Părțile exprimă sprijinul față de 
cererea justă a Republicii Socia
liste Cehoslovace privind recu
noașterea acordului de la Miinchen 
ca nevalabil de la început.

După părerea celor două delega
ții, interesele păcii și securității re
clamă ca între Republica Democra
tă Germană și Republica Federală 
a Germaniei să se stabilească rela
ții în conformitate cu normele 
dreptului internațional. Ele sprijină 
primirea concomitentă a celor două 
state germane in Organizația Na
țiunilor Unite, pe baza deplinei e- 
galități în drepturi.

Cele două părți consideră că ten
dința generală de normalizare a 
relațiilor intereuropene, intensifica
rea contactelor-, dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de colaborare din
tre toate statele Europei favorizea
ză noi pași pozitivi pe calea secu
rității europene, a consolidării pă
cii pe continent.

Părțile au apreciat pozitiv dife
ritele acțiuni și inițiative ale opi
niei publice din Europa, ale forțe
lor sociale și politice progresiste.

ale tuturor celor care se pronunță 
pentru pace, securitate, înțelegere 
și cooperare europeană.

Delegațiile de partid și guverna
mentale ale celor două țări și-au 
exprimat convingerea că sint create 
condițiile pentru convocarea confe
rinței de securitate și cooperare în 
Europa. Ele consideră necesară și 
sprijină începerea neîntârziată a 
contactelor multilaterale în vederea 
efectuării pregătirilor care să per
mită ținerea conferinței într-un 
timp cît mai apropiat cu putință.

Părțile au scos în evidență im
portanța relațiilor de bună vecină
tate, colaborare și înțelegere în 
Balcani și în alte zone ale conti
nentului european.

Cele două părți își exprimă de
plina lor solidaritate cu lupta eroi
că a poporului vietnamez, a celor
lalte popoare din Indochina, reafir- 
mîndu-și hotărîrea de a acorda și 
în viitor întregul sprijin pentru 
triumful cauzei lor drepte. Ele s-au 
pronunțat și se pronunță cu hotă- 
rîre pentru curmarea neîntârziată 
a agresiunii americane, pentru re
tragerea de urgență a tuturor 
trupelor Statelor Unite ale A- 
mericii și ale aliaților lor din 
Indochina, pentru încetarea spri
jinirii de către S.U.A. a re
gimurilor marionetă, ceea ce 
va crea condiții pentru o regle
mentare politică în conformitate cu 
interesele și voința popoarelor 
vietnamez, laoțian și khmer. Cele 
două delegații susțin propunerile 
constructive ale Republicii Demo
crate Vietnam și ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, care 
oferă o bază rațională pentru ter
minarea războiului și reglementa
rea situației pe calea negocierilor.

Părțile au reafirmat că ele se 
pronunță în mod constant pentru 
rezolvarea politică a situației din 
Orientul Apropiat — care consti
tuie o amenințare pentru pacea lu
mii — pentru aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967, pentru retragerea 
trupelor israeliene de pe teritoriile 
arabe ocupate, pentru asigurarea 
dreptului la existență, la pace și 
securitate tuturor statelor din a- 
ceastă zonă.

Republica Socialistă România 
.și Republica Populară ' Ungată 
consideră că, este imperios, mecesar 
ca toate statele să acționeze cu cea 
mai mare fermitate pentru înfăp
tuirea dezarmării generale și, în 
primul rînd, a celei nucleare.

Ele au accentuat necesitatea ca, 
în conformitate cu țelurile și prin
cipiile Cartei, Organizația Națiuni
lor Unite să devină un instrument 
eficace în rezolvarea problemelor 
internaționale, în întărirea colabo
rării între state, în apărarea păcii 
și securității.

în cursul convorbirilor, cele 
două delegații au constatat cu sa
tisfacție că relațiile de prietenie și 
colaborare tovărășească dintre Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar se 
dezvoltă cu succes. Ele și-au ex
primat hotărîrea de a extinde con
tinuu, în spiritul înțelegerii și res
pectului reciproc, legăturile dintre 
cele două partide.

în același timp, cele două dele
gații au dat expresie hotărîrii par
tidelor lor de a dezvolta relațiile 
eu celelalte partide comuniste și 
muncitorești, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar, de a milita 
pentru întărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Părțile au exprimat convingerea 
lor profundă că vizita oficială de 
prietenie a delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Popu
lare Ungare în Republica Socia
listă România, convorbirile tovără
șești, noul tratat încheiat slujesc 
întăririi în continuare a prieteniei 
frățești și colaborării dintre cele 
două partide, țări și popoare.

La încheierea vizitei, în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar și al 
Guvernului Revoluționar Muncito
resc Țărănesc Ungar, delegația de 
partid și guvernamentală ungară a 
invitat o delegație de partid și gu
vernamentală a Republicii Socialis
te România șă facă o Vizită în Un
garia. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere. Data vizitei va fi stabilită 
ulterior.

București, 25 februarie 1972.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român. 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România, 
conducătorul delegației de partid.

ți guvernamentale a Republicii Socialiste 
România

JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
conducătorul delegației de partid 

și guvernamentale a Republicii Populare Ungare

Dejun in onoarea delegației 
Marii Adunări Naționale care va face
o vizită oficială in

Ambasadorul R.S. Cehoslovace la 
București, Miroslav Sulek, a oferit 
simbătă un dejun în onoarea delega
ției Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, care, la invitația Prezi
diului Adunării Federale a Republi
cii Socialiste Cehoslovace, va face o 
vizită oficială in această țară.

Au luat parte tovarășii Paul Nicu- 
Iescu-Mizil, membru al Comitetului

R.S. Cehoslovacă
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., Mi
hai Dalea, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comisiei pentru politică 
externă a M.A.N., Ilie Murgulescu și 
Gheorghe Necula, vicepreședinți ai 
M.A.N., Teodor Marinescu, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa- 
oerilor externe, Ion Mărgineanu, se
cretar al M.A.N., membrii delegației 
și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Cronica zilei
Simbătă după-amiază s-a înapoiat 

in Capitală George Macovesou, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, venind din R. F. a Germa
niei, unde a avut un schimb de vederi 
în probleme bilaterale și internațio
nale la Ministerul Afacerilor Externe 
al Republicii Federale a Germaniei.

★
Societatea de urologie a S.U.A. a 

decernat profesorului dr. Ion Chiri-

Se extinde 
traficul aerian

cuță, directorul Institutului oncologic 
din Cluj, premiul intii pe anul 1971 
pentru lucrarea științifică „Trata
mentul fistulelor vezicale prin plas
tic de epiplom". Omul de știință ro
mân a pus la punct, cu sprijinul pro
fesorului M. B. Goldstein de la Uni
versitatea din Los Angeles, o meto
dă originală pentru vindecarea radi
cală și rapidă a acestor fistule care, 
prin procedeele clasice, se tratau 
foarte greu. Noua contribuție științi
fică românească a suscitat interesul 
specialiștilor unor importante centre 
medicale, fiind asimilată în tratamen
tul curent.

turistic
întreprinderea de Transporturi 

Aeriene Române TAROM și-a lăr
git anul acesta traficul aerian turis
tic. Au fost efectuate curse pe noi 
itinerare, care leagă Bucureștiul cu 
numeroase orașe europene — Am
sterdam, Genova, Milano, Ziirich, 
precum și cu localitățile Las Palmas
— Insulele Canare, Rabat și Jeddah
— Africa. în timpul șederii în Româ
nia, turiștii străini au vizitat și s-au 
aflat la tratament în stațiuni bal- 
neo-climaterice din județele Neamț, 
Suceava, Sibiu, Brașov, Caraș-Seve- 
rin și Crișana.

Anul acesta, urmează să se des
chidă alte linii aeriene turistice in
ternaționale. Potrivit unor estimări 
ale Consiliului aviației civile, în 1972 
avioanele românești vor transporta 
circa 500 000 de turiști.

(Agerpres)

Simpozion pe
La Tg. Mureș s-a încheiat simbă- 

tă simpozionul pe tema tratamen
telor termice, organizat de Centrala 
industriei utilajelor textile și arti
cole casnice din cadrul Ministerului 
Industriei Ușoare. La deschiderea 
lucrărilor au luat parte Nicolae Ve- 
reș, prim-seoretai' al Comitetului ju
dețean Mureș al P.C.R.. președinte
le consiliului popular județean. Ion 
Crăciun, ministrul industriei ușoare. 
A participat, de asemenea, H. V. 
Meyer, președintele Societății in
ternaționale de tratamente termice.

tema tratamentelor termice
Desfășurat în prezența a nume

roși fizicieni, chimiști din instituții 
centrale de cercetări, din mari uzi
ne constructoare de mașini din 
București, Brașov, Arad, Pitești, 
Cluj, Sibiu, Sighișoara și din alte 
orașe, precum și a unor specialiști 
in tratamente termice din Anglia, 
Austria și R. D. Germană, simpozio
nul a pus în lumină, prin numeroa
sele comunicări prezentate, progre
sele înregistrate in ultimii ani in 
domeniul cercetărilor fundamentale 
și aplicative în tratamentele termi

ce. Un interes deosebit au suscitat 
rezultatele obținute in ultimii ani 
de specialiștii tirgumureșeni care 
au conceput și realizat noi proce
dee de tratamente termice, intre 
care cel efectuat in atmosferă con
trolată, precum și așa-numita nitru- 
rare în băi de săruri — procedee 
care contribuie la realizarea unor 
suprafețe dure, uniforme, solicitate 
de actualul stadiu de tehnicitate in 
construcția de mașini.

(Agerpres)

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

în numele guvernului și poporului nepalez, precum și In numele 
meu, vă exprim sincere aprecieri pentru felicitările dv. amabile transmise 
cu prilejul Zilei Democrației.

Vă adresez cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea dum
neavoastră personală, precum și pentru progresul și prosperitatea po
porului dumneavoastră.

BIRENDRA
Rege al Nepalului

Excelenței Sale

Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul cordial de 
felicitare transmis cu ocazia zilei noastre naționale. La rîndul meu, vă 
adresez sincere urări pentru fericirea dumneavoastră personală, precum și 
pentru prosperitatea continuă a poporului român prieten.

SABAH AL-SALEM AL-SABAH
Emirul statului Kuweit

Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Mulțumesc Excelenței Voastre pentru mesajul cald de felicitări și. 
bune urări transmis cu ocazia celei de-a 24-a aniversări a independenței 
noastre și vă adresez cele mai bune urări de pace și prosperitate pentru 
țara dumneavoastră.

SIRIMAVO BANDARANAIKE
Primul ministru al Ceylonului

A

încheierea Consfătuirii pe țară
a tinerilor mecanizatori

simbătăîn Capitală s-au încheiat 
lucrările Consfătuirii pe țară a tine
rilor mecanizatori, organizată de U- 
niunea Tineretului Comunist, în co
laborare cu Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor și 
Uniunea Generală a Sindicatelor din 
România.

Timp de două zile a fost dezbă
tută o arie largă de probleme refe
ritoare la pregătirea și perfecționarea 
profesională a tinerilor mecanizatori,

Mol- 
burniță. 

pînă la 
aerului 

un grad

Timpul probabil pentru zi
lele de 28 și 29 februarie și 1 
martie: In țară: 
răcire mai ales î

Vîntul a suflat în general slab. 
Temperatura maximă a atins 
6 grade.vremea

II
I

I

Ieri in țară : Cerul s-a men
ținut acoperit în sudul și estul 
țării și a devenit variabil în 
rest. Au căzut ploi temporare 
în Dobrogea și cu caracter izo
lat în Bărăgan, vestul Olteniei 
și în Banat. în centrul 
dovei s-a semnalat 
Vîntul a suflat slab, 
potrivit. Temperatura 
la ora 14 oscila intre 
la Suceava. Rădăuți și Dorohoi 
șj 13 grade la Tg. Mureș, Baia 
Mare, Chișineu Criș șj Deva. 
Local, în Moldova, Dobrogea și 
Bărăgan s-a produs ceață. In 
București : Vremea a fost in 
general închisă, cu ceață slabă.

: Vreme în
în nord-estul 

țării. Cerul va fi mai mult aco
perit în Crișana, Banat, Oltenia 
și Muntenia, unde vor cădea 
ploi temporare la începutul in
tervalului. în rest cerul va fi 
mai mult noros, iar precipita
țiile izolate vor fi mai ales sub 
formă de ninsoare. Viint potri
vit. Minimele vor fi cuprinse 
intre minus 8 și plus 2 grade, 
iar maximele între zero și 10 
grade. în zona de 
alocuri, ninsoarea va fi 
lită. In București : 
răcire, 
noros. 
slabe, 
ficări 
ușor

munte, pe 
visco- 

Vreme în 
mai mult 
precipitații 
cu intensi-

Cerul va fi
Vor cădea
Vînt potrivit, 
temporare. Temperatura

variabilă.

la condițiile de viață și muncă ale 
acestora. Participanții au analizat cu 
simț de răspundere realizările obți
nute în anul trecut, sarcinile com
plexe ce le revin în etapa 
dezvoltare a agriculturii 
precum și unele deficiențe 
tatea lor. Totodată, s-au 
propuneri concrete pentru 
pe o treaptă superioară a muncii.

Prezența la lucrări a unor cadre 
cu munci de răspundere din U.T.C., 
U.G.S.R. și Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor a 
contribuit la o mai bună cunoaștere 
de către aceste foruri a problemelor 
concrete de muncă și de viață ale 
mecanizatorilor, la stabilirea unor mo
dalități de intensificare a conlucrării 
între organizațiile U.T.C., U.G.S.R. și 
unitățile agricole, în vederea asigu
rării condițiilor favorabile pentru des
fășurarea cu bune rezultate a muncii 
pe ogoarele patriei.

După încheierea lucrărilor consfă
tuirii a avut loc festivitatea de pre- 1
miere a ciștigătorilor celei de-a IV-a ■
ediții a „Olimpiadei tinerilor meca
nizatori".

în aplauzele asistenței, tovarășul 
Marțian Dan, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru probleme
le tineretului, a înmînat concurenți- 
lor următoarele distincții : trofeul- ' 
„Tractorul de aur" și Diploma de o- 
noare a C.C. al U.T.C. au fost atribuite 
mecanizatorului Constantin Piloiu, 
județul Vilcea ; placheta și Diploma 
de onoare a C.C. al U.T.C. pentru 
locurile doi și trei au fost atribuite 
mecanizatorilor Constantin Tonie, ju
dețul Brașov, și Constantin Chitu, ju
dețul Teleorman.

Mențiuni și diplome de onoare ale 
C.C. al U.T.C. au mai fost atribuite 
și altor mecanizatori care în timpul 
olimpiadei au dat dovada înaltei lor 
pregătiri tehnice și profesionale.

actuală de 
socialiste, 

din activi- 
formulat 
ridicarea

(Agerpres)
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Peste 7,5 milioane 
librete C.E.C.

Cu prilejul consfătuirii d« lu
cru care 
ducerile 
CEC, dr. 
ședințele 
nistrație 
Și

a avut loc ieri cu con- 
direcțiilor județene 

Mircea Popovici, pre- 
Consiliului de Admi- 

al Casei de Economii 
Consemnațiuni, a reliefat 

realizările obținute în anul tre
cut în acțiunea de economisire. 
El a arătat că, Ia sfirșit.ul anu
lui 1971, soldul general a) eco
nomiilor populației aflate in păs
trare la CEC a fost cu 15,9 la 
sută mai mare decît în 1970. 
De asemenea, soldul mediu pe 
locuitor a marcat în anul 1971 
o creștere de 16 la sută față de 
anul precedent. De menționat 
că în anul trecut numărul li
bretelor de economii a cres
cut cu 777 000, din care 216 000 
la sate. în prezent, populația 
deține peste 7,5 milioane li
brete de economii, un libret 
revenind, în medie, la 2,1 locui
tori.

Referindu-se Ia activitatea 
Casei de Economii și Consem
națiuni în operațiunile de credi
tare a populației, tovarășul dr. 
Mircea Popovici a subliniat fap
tul că în 1971 CEC a acordat 
populației credite pentru con

struirea de locuințe proprietate 
personală In valoare de pește 
2,8 miliarde lei, urmînd ca în 
acest an să se acorde, în același 
scop, credite în valoare de 3.25 
miliarde lei.

în scopul îmbunătățirii servirii 
ponulației, a continuat să se 
dezvolte rețeaua unităților CEC 
și s-a extins mecanizarea ope
rațiunilor. Se vor lua măsuri 
pentru simplificarea unor ope
rații la ghișeele CEC, pentru a 
se asigura o servire cît mai 
operativă a populației.

*

*

*
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ATLETISM de sală

REZULTATE VALOROASE
ÎN „CUPA DE CRISTAL11

ieri a Început, in sala „23 August" 
din Capitală, concursul internațional 
de atletism ,Cupa de cristal". Sînt 
prezenți sportivi și sportive din 12 
țări : Anglia, Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, Elveția, R. D. Germană. 
Grecia, Iugoslavia. Polonia. Ungaria, 
U.R.S.S., România.

Proba de triplu salt, așteptată cu 
un deosebit Interes, s-a încheiat cu 
victoria scontată a atletului român 
Carol COrbu cu performanța de 16.85 
m. cu 12 cm mai mult decît în con
cursul de la Moscova, de acum 
o săptămînă, eind l-a întrecut 
pe Saneev. Pe locurile urmă
toare. ieri s-au situat Milan Spa- 
josevici — 16,39 m (nou record iu
goslav) și Jorg Drehmel (R. D. Ger
mană) — 16.22 m. Cunoscutul record
man Wolfgand Nordwig (R. D. Ger
mană) a cîștigat proba de săritură 
cu prăjina cu excelentul rezultat de 
5,35 m. Sprintera Renate Stecher

(R. D. Germană) a terminat învingă
toare în cursa de 60 m plat cu timpul 
de 7”3/10, urmată de Mariană Goth — 
7”4/10, (record românesc egalat).

Proba feminină de săritură in lun
gime a fost dominată de sportivele 
românce. A cîștigat campioana olim
pică Viorica Viscopoleanu cu 6,49 m, 
secundată de Elena Vintilă — 6,31 
m. Clasată pe locul doi în proba de 
aruncarea greutății, Valentina Ciol- 
tan a stabilit uh nou record de sală 
al României cu performanța de 17,13 
m. în această probă, victoria a reve
nit Marianei Adam (R. D. Germa
nă) cu 18 m.

Alte rezultate : 60 m plat bărbați : 
Gheorghe Zamfirescu (Steaua) — 
6”6/10 ; săritura în înălțime bărbați : 
Șerban Ioan (Dinamo) — 2,11 m.

Concursul continuă astăzi cu înce
pere de la ora 16.

*

L.

Astă-seară, la Ploiești, in C.C.E. la handbal feminin

Noua sală a sporturilor din 
Ploiești găzduiește astăzi, eu 
începere de la ora 18, returul 
întâlnirii dintre echipele Univer
sitatea București și T.S.V. Hol
stein Kiel. Partida se dispută în 
cadrul sferturilor de finală ale

„Cupei campionilor europeni" la 
handbal feminin. După cum se 
știe. în prima întâlnire, disputată 
la Kiel, victoria a revenit hand
balistelor românce cu scorul de 
9-8.

TENIS

Din nou o finală Năstase - Smith ?
Sferturile de finală ale turneului 

internațional de tenis de la New York 
s-ău consumat fără surprize. Favori- 
ții au învins pe toată linia, astfel Că 
in semifinale Ilie Năstase îl va întâlni 
pe spanioul J. Gisbert, în timp Ce a- 
mericanul Stan Smith va juca împo-, 
triva compatriotului său Cliff Ri
chey. în sferturile de finală. Năsta
se l-a eliminat cu 6—3, 2—6, 6—1 pe 
Jim Connors (S.U.A.), Smith a cîști
gat cu 6—4, 7—5 in fața „veteranului" 
peruan Alex Olmedo. Richey l-a 
scos din cursă eu 6—1, 6—3 pe sue
dezul Ove Bengtsson, iar J. Gisbert

l-a întrecut cu 5—7, 6—1, 7—5 pe An
dres Gimeno.

înaintea terminării acestui concurs, 
in clasamentul marelui premiu al Fe
derației internaționale de tenis 
(F.I.L.T.), conduce Stan Smith 
(S.U.A.) cu 50 puncte, urmat de Ilie 
Năstase (România) 41 puncte, Andtes 
Gimeno (Spania) 30 puncte, Gerald 
Battrick (Anglia) 28 puncte, Hâroon 
Rahim (Pakistan) 25 puncte, Pierite 
Barthes (Franța) 20 puncte. Jimmy 
Connors (S.U.A.) 16 puncte, Manuel 
Orantes (Spania) 16 puncte, Jaime 
Fillol (Chile) 12 puncte, Tomas Koch 
(Brazilia) 12 puncte.

A

In cîteva
• Turneul Internațional de șah 

de la Reykjavik a ajuns în fața 
rundei finale, dar ciștigătorul nu Va 
fi cunoscut decît sîmbătă noaptea, 
deoarece Florin Gheorghiu, printr
un finiș puternic, l-a ajuns pe ce
hoslovacul Vlastimil Hori. Cei doi 
șahiști au acumulat după 14 run
de cite 10.5 puncte fiecare. Ei sînt 
urmați însă la numai jumătate de 
punct de fostul campion al U.R.S.S., 
Leonid Stein, și de campionul Ir
landei, Fridrik Olafsson

• Selecționerul reprezentativei ma
ghiare de fotbal, Rudolf Ilovszky, â 
asistat zilele trecute la întâlnirea a- 
micală dintre selecționata României 
și Olimpiakos din Voios. înapoindu-se 
la Budapesta, Rudolf Ilovszky a de
clarat unui redactor al M.T.I., între 
altele, următoarele : „Jucătorii români 
au făcut o bună impresie nu numai 
asupra mea, dar și a publicului. 
Punctul lor forte il constituie jocul 
cdmbinativ — ofensiv. Sînt bine pre
gătiți tehnic, aplică sistemul 4—2—4, 
iar mijlocașii se încadrează deseori în 
linia de atac. Apărarea exercită mar
cajul strict al jucătorilor adverși. 
Bineînțeles că după un singur meci 
nu pot să-mi creez o imagine atotcu
prinzătoare privind selecționata ro
mână..." în selecționata României, lui 
R. Ilovszky i-au plăcut mai mult 
Dinu, Lupescu, Iordănescu și Dobrin, 
care a fost introdus pe teren în re
priza a doua.

• La Minsk, în sferturile de finală 
'le turneului internațional de box, la 
categoria semiușoară irakianul Za-

rînduri
bridis Senti l-a învins la puncte pe 
pugilistul român Ion Mageri.

• La Viena, cu prilejul unui 
concurs atletic de sală, Ilona Gusen
bauer (mama a doi copii) a stabilit 
cea mai bună performanță mondia
lă la săritura in înălțime cu rezul
tatul de 1,89 m. După cum se știe, 
atleta austriacă deține și recordul 
mondial în aer liber eu 1,92 m. Ea 
se anunță mare favorită Ia campio
natele europene pe teren acoperit 
ce vor avea loc in curînd la Gre
noble.
• La Varșovia s-a disputat întâlni

rea internațională amicală de handbal 
dintre reprezentativele masculine ale 
Poloniei și R.F. a Germaniei. După 
un meci echilibrat, victoria a revenit 
la Urnită cu 16—15 (10—8) handbaliști- 
lor vest-germani.

• Reprezentativa de fotba« a Sue
diei, care se pregătește îh Insula 
Madeira, a susținut un meci de ve
rificare în localitatea Funchal cu o 
selecționată locală. Fotbaliștii suedezi 
au obținut victoria cu un scor... flu
viu : 23—0 (10—0). Nordhal a înscris 
8 goluri, iar Kindvall a marcat 4.

• Concursul internațional atletic 
pe teren acoperit de Ia New York 
a atras în tribunele de la Madison 
Square Garden peste 14 000 de spec
tatori. Cei prezenți in sală au avut 
prilejul să asiste la realizarea unei 
excepționale performanțe. Autorul 
acesteia este suedezul Kjell Isaks- 
son, învingător la săritura cu prăji
na cu rezultatul de 5,45 m — nou 
record mondial de sală.



viața internațională______
Vizita în R. P. Chineză 
a președintelui S. U. A.

PEKIN 26 (Agerpres). — Premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, Ciu En-lai, și președintele 
S.U.A., Richard Nixon, au continuat 
sîmbătă dimineața convorbirile — 
informează agenția China Nouă. Din 
partea americană, la convorbiri au 
luat parte William Rogers, secretar 
de stat, Henry Kissinger, consilier 
special al președintelui pentru pro
blemele securității naționale. Ronald 
Ziegler, purtătorul de cuvînt al Ca
sei Albe, și alte persoane oficiale 
americane, iar din partea chineză — 
Ien Cien-in, vicepreședinte al Co
misiei militare, Li Sien-nien, vice- 
premier al Consiliului de Stat. 
Ci Pîn-fei. ministrul afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale chi
neze.

Potrivit agenției China Nouă, pre

roma Dezbaterile din Senat pe marginea 
declarației-program a noului cabinet

ROMA 26. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : Vi
neri și sîmbătă au avut loc dezba
teri la „Palazzo Madama" (sediul Se
natului) pe marginea declarației- 
program prezentată joi de către pre
mierul Andreotti în Senat și Camera 
Deputaților. Pozițiile diferitelor 
grupuri parlamentare, făcute cunos
cute pe larg în zilele precedente, au 
rămas neschimbate. P.C.I., P.S.I.,
P.S.I.U.P., P.S.D.I., P.R.I. și Inde
pendenții de stingă și-au reafirmat 
„nu“-ul față de încrederea solicitată 
de primul ministru, în timp ce 
alături de democrat-creștini se află 
liberalii și reprezentanții regiunii 
Alto-Adige.

Senatorul Umberto Terracini (din 
partea Partidului Comunist Italian) 
a subliniat răspunderea ce revine de- 
mocrat-creștinilor pentru . „situația 
actuală alarmantă", criticîndu-i, tot- 

Muncitori constructori din Birmingham (Anglia) manifestînd în sprijinul re
vendicărilor lor cu privire la stabilitatea locurilor de muncă

ședintele Richard Nixon, împreună 
cu soția sa, Patricia Nixon, și cei
lalți oaspeți americani, însoțiți de 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Ciu En-lai. ministrul afa
cerilor externe, Ci Pîn-fei, ministrul 
adjunct al afacerilor externe. Ciao 
Kuan-hua, și de alte persoane ofi
ciale chineze, au sosit sîmbătă, la 
bordul unui avion special, în orașul 
Hancijou, din estul Chinei.

Pe aeroportul din Hancijou, împo
dobit cu drapelele de stat ale Chinei 
și S.U.A., oaspeții au fost întimpinați 
de Nan Ping, președintele Comitetu
lui revoluționar al provinciei Chekian, 
și de alte persoane oficiale chineze.

Seara, președintele Comitetului re
voluționar al provinciei a oferit o 
recepție în cinstea președintelui 
S.U.A.

.odată, pentru că nu au adoptat o 
poziție constructivă față de refor
mele cerute cu insistență de masele 
populare. „Dacă președintele Consi
liului de Mini"lri, prin tăcerea sa. a 
eliminat reformele ce trebuiau să 
figureze în programul său, a spus 
Terracim, reformele se află și vor 
rămîne pe ordinea de zi a acțiunilor 
muncitorilor, a organizațiilor lor de 
masă și ale partidelor lor, a mișcă
rilor tineretului și studenților, ale 
țărănimii".

Senatorul Pierracini (P.S.D.) a a- 
rătat, la rîndul său. că, alegînd ca
lea guvernului monocolor. Partidul 
democrat-creștin dă un răspuns ne
gativ la puternica mișcare democra
tică de masă, care se pronunță pen
tru un program de reforme avansate, 
de apărare a democrației republi
cane.

Contacte multilaterale 
in vederea pregătirii 

conferinței 
general-europene

BRUXELLES 26 (Agerpres). — 
Belgia, Danemarca, Franța și Norve
gia au stabilit recent contacte cu 
guvernul Finlandei, în vederea orga
nizării unor întruniri multilaterale 
cu caracter pregătitor pentru convo
carea conferinței europene asupra 
securității și cooperării — informea
ză agenția France Presse.★

MOSCOVA. — Intr-un interviu a- 
cordat reprezentanților presei sovie
tice, Herve Alphand, secretar gene
ral în Ministerul Afacerilor Externe 
al Franței, aflat într-o vizită. în 
U.R.S.S., a subliniat că, în prezent, 
există condiții favorabile pentru con
vocarea conferinței general-europene 
în problemele securității și colaboră
rii. în ceea ce o privește, Franța este 
gata pentru ținerea acestei confe
rințe. Considerăm că este posibil ca 
ea să aibă loc încă în anul 1972, a 
precizat secretarul general al M.A.E. 
francez.

UN REZULTAT AL COOPERĂRII TEHNICE 

ÎNTRE ROMÂNIA SI CHILE
• Președintele Allende i-a primit pe specialiștii români

SANTIAGO DE CHILE 26. — Corespondentul nostru, Eugen Pop, 
transmite : Intr-un comunicat oficial dat publicității la Santiago de Chile 
se arată că „guvernul chilian își îndeplinește plăcuta îndatorire de a in
forma opinia publică despre succesul lucrărilor de cercetare realizate în 
comun de către Institutul de cercetări tehnologice al Universității de nord
și un grup de spe<

în cadrul cooperării 
tehnice intre România 
și Chile, cercetările e- 
fectuate in domeniul 
extracției miniere au 
permis, in scurt timp, 
introducerea unei ino
vații tehnice care va 
însemna pentru țară 
apreciabile reduceri ale 
costului extracției și 
creșterea producției de

liști români".

cupru a minei Chuqui- 
camata, se relevă in 
comunicat,

Documentul mențio
nează că președintele 
Republicii Chile, Salva
dor Allende, care s-a 
intilnit cu delegația de 
specialiști români, în
tâlnire la care a fost 
prezent și ambasadorul 
României in Chile, Va-

o

Muncitorii chilieni sprijină politica de etatizare 

promovată de guvern
SANTIAGO DE CHILE 26 (Ager

pres). — „Muncitorii chilieni resping 
în modul cel mai energic proiectul de 
lege adoptat in Congres de către 
partidele de dreapta care dețin ma
joritatea parlamentară, prin care se 
încearcă subminarea programului 
economic al guvernului in ceea ce 
privește trecerea unor companii în 
proprietate de stat" — a declarat 
Nicolas Lopez, secretar al Centralei 
Unice a oamenilor muncii din Chile. 
Clasa muncitoare, a subliniat el. nu

moscova £. Brejnev l-a primit 
pe ministrul afacerilor externe 

al R, P. D. Coreene
MOSCOVA 26 (Agerpres). — Leo

nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., l-a primit pe 
Hă Dam, ministrul afacerilor exter
ne al R.P.D. Coreene, care a făcut o 
vizită în Uniunea Sovietică. După 
cum relatează agenția T.A.S.S., în 
cursul întrevederii a avut loc un 
schimb de păreri privind situația 
din Peninsula Coreea. Hă Dam a in
format despre programul propus de 
R.P.D. Coreeană în legătură cu reali
zarea reunificării pașnice a Coreei 
pe baze democratice, cu condiția re
tragerii trupelor S.U.A. din Coreea de 
sud și fără nici un amestec din afară.

Leonid Brejnev a subliniat, la rin- 
dul său, că Uniunea Sovietică va con
tinua să sprijine R.P.D. Coreeană în 
lupta pentru o rezolvare justă a 
problemei coreene, pentru retragerea 
tuturor trupelor străine din Coreea de 
sud.

Au fost discutate, de asemenea.

sile Dumitrescu, și-a 
exprimat satisfacția pen
tru . succesele acestei 
colaborări, subliniind 
marele aport al ingi
nerului român Nicolae 
Marinescu, căruia ii a- 
parține concepția și sub 
a cărei responsabilitate 
au fost puse in practică 
studiile efectuate.

va permite reacțiunii interne și 
S.U.A. să întrerupă actualul proces 
revoluționar din Chile. Membrii 
Centralei și sindicatele afiliate, a 
menționat Nicolas Lopez, își vor uni 
eforturile la seară națională pentru 
a preveni planurile forțelor de 
dreapta. Sindicatele minerilor și ale 
metalurgiștilor s-au declarat, deja, 
în stare de alertă. precizînd că 
muncitorii nu vor admite reîntoar
cerea foștilor patroni ai întreprinde
rilor. 

probleme ale dezvoltării relațiilor 
sovieto-coreene și unele probleme in
ternaționale de interes comun.

Sosirea la Belgrad
BELGRAD. — Sîmbătă a sosit Ia 

Belgrad, într-o vizită oficială, minis
trul de externe al R.P.D. Coreene, Hă 
Dam, în fruntea unei delegații gu
vernamentale. în aceeași zi, intre de
legația R.P.D. Coreene și o delegație 
iugoslavă, condusă de secretarul fe
deral pentru afacerile externe, Mir
ko Tepavaț, au început convorbirile 
oficiale. Agenția Taniug precizează 
că, în cadrul acestor convorbiri, va fi 
efectuat un schimb de păreri privind 
relațiile dintre cele două țări, pre
cum și în legătură cu o serie de pro
bleme internaționale actuale.

Comunicat
polono-coreean

VARȘOVIA 26 (Agerpres). — A- 
genția P.A.P. anunță că la încheierea 
vizitei în Polonia a delegației guver
namentale a R.P.D. Coreene, condu
să de Pak Sen Cer, al doilea vice
președinte al Cabinetului de Mi
niștri, a fost dat publicității un co
municat comun în care se arată că, 
în timpul convorbirilor care au avut 
loc, părțile s-au informat reciproc 
despre situația din țările lor. A avut 
loc un schimb de păreri pe tema 
dezvoltării și consolidării prieteniei 
și colaborării reciproce, precum și 
în probleme care interesează ambele 
părți. Convorbirile au relevat unita
tea de păreri în problemele discutate.

Declarația M. A. E. 
al Cehoslovaciei 

despre situația din Cipru
PRAGA 26 (Agerpres). — La Praga 

a fost dată publicității declarația Mi
nisterului Afacerilor Externe al R.S. 
Cehoslovace în legătură cu situația 
din Cipru, in care se arată că opinia 
publică' cehoslovacă este neliniștită 
de campania de amenințări la adresa 
Ciprului din partea cercurilor impe
rialiste. Eforturile guvernului Ci
prului de a rezolva pe cale pașnică 
problemele existente corespund pe 
deplin nu numai intereselor vitale 
ale insulei și populației sale, ci și 
năzuinței oamenilor de a. asigura pa
cea și securitatea în Europa, se sub
liniază în declarație.

„Luna-20“ a revenit pe Pămînt 
cu mostre selenare

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. anunță că partea sta
ției automate „Luna-20“, care s-a reîntors pe Pămînt, a aterizat cu mar» 
precizie Ia locul dinainte stabilit, situat Ia 40 kilometri nord-vest de lo
calitatea Djezkazgan (Kazahstan).

In ciuda timpului deosebit de nefavorabil (vînt puternic, viscol și cer 
înnourat), serviciul de recuperare a asigurat evacuarea acelei părți din 
stația automată care s-a reîntors pe Pămint.

Mostrele de rocă selenară vor fi predate în vederea unor cercetări 
științifice Academiei de Științe a U.R.S.S.

0 realizare excepțională 
in explorarea Cosmosului

Așadar, pe drumul deschis cu atîta 
succes de U.R.S.S. în explorarea cu 
mijloace integral automate a Lunii 
și a planetelor Venus și Marte, oa
menii de știință și tehnicienii sovie
tici au realizat o nouă și remarca
bilă performanță. După cum se știe, 
încă de la 25 septembrie 1970 ei reu
șiseră, pentru prima oară, să aducă 
pe Pămint sonda lunară „Luna-16“, 
care coborîse în regiunea Mării Fer
tilității, colectase probe de roci lu
nare din vecinătate și apoi își relua- 
se automat zborul de reîntoarcere 
spre Terra. Astfel a fost inițiată me
toda de aducere automată a unor 
eșantioane dintr-un corp al sistemu
lui solar — probe care apoi puteau 
fi studiate amănunțit in laboratoarele 
terestre. Prin aceasta, costul și riscu
rile legate de explorarea Cosmosului 
prin trimiterea de echipaje umane au 
fost mult reduse. Această metodă ur
mează să fie aplicată și pentru pla
netele apropiate, pentru care, de alt
minteri, nu se întrevăd în viitorul 
apropiat expediții cu astronauți.

Dar dacă „Luna-16“ aselenizase în
tr-o regiune netedă a satelitului nos
tru, o așa-numită „mare", actuala 
sondă selenară — „Luna-20“ — a de
monstrat că atît aselenizarea cît și 
decolarea automată spre Pămînt pot 
avea loc și in regiuni accidentate, 
muntoase. întreaga operațiune, des
fășurată cu o deosebită precizie, re
prezintă un mare succes tehnico- 
științil’ic, o realizare excepțională. 
După ce „Luna-20“ a coborit, la 21 
februarie, în apropierea craterului 
Apollonius, din vecinătatea Mării 
Fertilității — aselenizarea automată 
fiind controlată de la distanță — teh
nicienii de la centrul de control, ur
mărind prin televiziune regiunea în
vecinată, au putut îndrepta aparatele 
de forat spre rocile ce li se păreau 
mai interesante. Instalația respectivă 
a funcționat 40 de minute, a pătruns 
în solul lunar 35 cm, întîmpinind o 
rezistență apreciabilă și fiind nevoi
tă să lucreze cu întreruperi. Au fost 
colectate atît roci dure, cît și roci 
sfărîmicioase, aparatul fiind astfel 
construit ca să poată lucra în condi
țiile grele de pe Lună — de vid. 
temperatură etc. Toate acestea au 
ridicat, evident, probleme tehnice de 
o mare complexitate, dar pe care 
realizatorii operațiunii le-au rezolvat 
cu succes. Este semnificativ în acest 
sens procedeul folosit, de pildă, pen
tru ungerea mecanismelor forezei cil' 
ajutorul așa-numitei „ceți de ulei". 
După ce rocile colectate au fost în
chise în conteinere ermetice, la numai 

27 de ore, 39 de minute și 5 secunde 
de la aselenizare, „Luna-2U“ și-a luat 
automat startul spre Pămint.

Avem astfel un exemplu strălucit 
de automatizare completă a unui 
zbor dus-întors pînă la Lună, cu ase
lenizarea într-o regiune accidentată, 
greu accesibilă, și cu colectarea de 
roci aflate la oarecare adîncime in 
solul lunar. Această performanță teh
nică dovedește din plin că se pot 
încredința misiuni dificile unor sond.. 
spațiale de explorare automată, care 
urmează să revină pe Pămînt, apa
ratul de reîntoarcere fiind recuperat 
in bune condiții.

Dacă învățămintele tehnice ale a- 
cestei realizări sint extrem de impor
tante pentru perfecționarea metode
lor de explorare automată a Cosmo
sului, rezultatele ei științifice se a- 
nunță a fi și ele deosebit de valoroa
se. Alegerea unei regiuni continen
tale muntoase pentru aselenizare are 
o semnificație științifică specială. 
Teorii recente asupra formării deta
liilor solului lunar arată că rocile 
continentale sint mai vechi ca acelea 
din „mările" lunare cu aproximativ 
un miliard de ani, în timp ce, potri
vit ipotezelor existente, mările luna
re sint uriașe depresiuni umplute cu 
lavă bazaltică. Studierea acestora ne- 
putînd asigura date concludente asu
pra compoziției materiei selenice ori
ginare, cele mai vechi relicve ale sta
diilor inițiale ale formării Lunii afla
te în regiunile muntoa.se și care nu au 
suferit transformări ulterioare pot 
dezvălui multe în această privință. 
Este astfel necesar ca aceste ipoteze 
să fie verificate în mai multe puncte 
ale Lunii și ca datele culese să fie 
integrate într-o teorie cosmogonică a 
formării satelitului nostru și, ulte
rior. a formării sistemului solar.

Oamenii de știință sovietici au fă
cut cunoscute cercurilor științifice in
ternaționale care se ocupă de cerce
tarea Cosmosului rezultatele valoroa
selor lor experimente de pină acum, 
aducînd astfel o mare contribuție la 
dezvoltarea colaborării științifice in
ternaționale in opera de exploatare 
și cucerire pașnică a Cosmosului. A- 
dresăm călduroase felicitări actualilor 
realizatori ai sondei „Luna-20" și: le 
urăm noi și mari succese pe tărim 
științific și tehnic, în numele idea
lurilor progresului și păcii.

Prof. dr. docent 
Călin POPOVICI 
membru al Comitetului 
internațional de cercetări 
spațiale COSPAR

E J O
Dezvoltarea comerțului 

dintre țările scandinave 
și cele socialiste 
Tema seminarului 

internațional 
de la Copenhaga

COPENHAGA 26 (Agerpres). _ — 
La Copenhaga și-a deschis lucrările 
un seminar internațional consacrat 
examinării perspectivelor de dezvol
tare a relațiilor comerciale dintre 
țările scandinave și cele socialiste. 
Participă reprezentanți ai cercurilor 
comerciale, industriale și bancare 
din țările nordice și delegații din 
partea țărilor socialiste. La lucrări 
ia parte și șeful Agenției economice 
a României la Copenhaga.

ORIENTUL
APROPIAT

agențiile de presa transmit:
0 delegație de specialiști 

lOmâni £n constructiiIe de auto
vehicule a purtat convorbiri cu spe
cialiști din R.P. Ungară. în legătură 
cu posibilitățile de colaborare în a- 
cest domeniu. Protocolul încheiat 
cu întreprinderea ungară de comerț 
exterior „Mogurt" prevede, printre 
altele, cooperarea în producerea și 
livrările reciproce de motoare Die
sel, autovehicule de transport greu, 
diferite compresoare, instalații elec
trice, precum și diverse piese și an
sambluri auto.

La invitația Asociației medici
lor ciprioți, prof. dr. Ana Aslan 
a făcut o vizită in Cipru, confe- 
rențiind in orașele Nicosia, 
Limassoll și Famagusta despre 
dezvoltarea rerontologiei in 
România. A făcut, de asemenea, 
o expunere la televiziune și ra
dio in legătură cu succesele cer
cetării medicale românești. In 
timpul șederii in Cipru, prof, 
dr. Ana Aslan a fost primită 
de președintele Ciprului, arhi
episcopul Makarios.

La C.C. al P.C. din Cuba 
a avut loc o consfătuire, la care au 
luat parte conducători ai Ministeru
lui Industriei Zahărului și ai sindi
catului de ramură. Cu acest prilej a 
fost anunțată înființarea unei noi 
coloane de lucru. „Jesus Menendez", 
în cadrul măsurilor prin care se ur
mărește folosirea optimă a resurse
lor umane și materiale in actuala 
campanie de recoltare și prelucrare 
a trestiei de zahăr.

Cu prilejul Zilei naționale 
a Kuweitului, într* *un mesaj 
radiotelevizat, emirul Sabah Al-Sa- 
lem Al-Sabah a făcut un bilanț al 
realizărilor obținute de poporul ku- 
weitian în anii independenței. El a 
relevat importanța consolidării uni
tății naționale in procesul de 
dezvoltare a țării.

• Noi bombardamente israe
liene în sudul Libanului

• Sesiunea extraordinară a 
Consiliului de Securitate

BEIRUT 26 (Agerpres). — Forțele 
aeriene și de artilerie israeliene au 
întreprins, sîmbătă, noi bombarda
mente in regiunea Arkoub, din sudul 
Libanului — a anunțat un purtător 
de cuvint al Comandamentului ge
neral al rezistenței palestinene, ci
tat de agenția M.E.N El a mențio
nat că artileria forțelor palestinene 
a ripostat.

TEL AVIV. — Un purtător de cu
vint militar israelian, reluat de a- 
genția Associated Press, a confirmat 
câ avioane israeliene au bombardat 
sîmbătă, pentru a doua zi consecu
tiv, baze ale comandourilor palesti
nene din sudul Libanului.

NEW YORK — Consiliul de Secu
ritate s-a întrunit sîmbătă seara în 
sesiune extraordinară pentru a dis
cuta plingerea depusă de Liban în 
legătură cu atacul aerian și terestru 
întreprins vineri de Israel asupra te
ritoriului libanez. La sediul Națiuni
lor Unite din New York s-a anunțat 
simbătă că Israelul a cerut Ia rindul 
său convocarea unei reuniuni urgen
te a Consiliului de Securitate „ca 
urmare a gravității atacurilor arma
te care continuă să fie întreprinse 
împotriva Israelului de pe teritoriul 
libanez", relatează agenția France 
Presse.

Președintele Siriei, Haî,?z 
Assad, l-a primit simbătă pe condu
cătorul delegației de partid și guver
namentale sovietice, Kirill Mazurov, 

membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, transmite 
agenția T.A.S.S. La încheierea vizi
tei în Siria a delegației sovietice, 
între guvernele celor două țări'a fost 
semnat un acord în virtutea căruia 
U.R.S.S. va acorda Siriei ajutor în 
domeniile economic și tehnic.

Congresul Național din 
Salvador reunit 'n sesiune ex
traordinară, l-a desemnat ca șef al 
statului pe colonelul Arturo Armando 
Molina, candidatul partidului de 
guvernămînt „Concilierea națională". 
Arturo Armando Molina urmează să 
fie instalat in funcția de șef al sta
tului la 1 iulie a.c.

Arestarea ilegală a lideru- 
lui mișcării sindicale și țărănești, 
Jose Luis Ramon, a fost dispusă de 
autoritățile guatemaleze. In legătură 
cu acest nou act arbitrar comis de 
junta antipopulară a colonelului Aran 
Osorio, o serie întreagă de organi
zații din Guatemala și-au afirmat cu 
tărie protestul, exprimîndu-și, tot
odată, sprijinul pentru lupta forțelor 
progresisțe guatemaleze.

Plenara Comitetului di
rector Uniunii scriitorilor și ar
tiștilor albanezi a avut loc la Tirana, 
în prezența lui Ramiz Alia, membru 
al Biroului Politic, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Muncii 
din Albania. Plenara a analizat o se
rie de probleme privind dezvoltarea 
criticii literare și artistice — infor
mează agenția A.T.A.

Negocierile petroliere din- 
tre delegația guvernului de la 
Tripoli și împuterniciții companiilor 
occidentale care operează în Libia 
au fost întrerupte penti-u moment 
— informează agențiile France Pres- 
se și Reuter. Se precizează că ma
joritatea reprezentanților societăților 
petroliere occidentale au părăsit 
Tripoli pentru consultări cu organis
mele de conducere ale companiilor 
respective.

La invitația guvernului 
SOVietiC urmează să sosească la 

Moscova, la 27 februarie, ministrul 
afacerilor externe al R.S. Ceho
slovace, Bohuslav Chnoupek, infor
mează agenția T.A.S.S.

Președintele Consiliului 
Revoluției al Algeriei, Hou 
ari Boumediene, l-a primit pe Ah
med Abdalah Achiche, vicepre
ședinte al Republicii Democratice . și 
Populare a Yemenului de sud, aflat 
în vizită oficială la Alger. Au fost 
abordate probleme referitoare la re
lațiile dintre cele două țări, situația 
din Orientul Apropiat și probleme ale 
lumii arabe.

Prima navă construită în 
Iugoslavia pentru R.P. Chi
neză a £ost ^ansa^ la șantierele 
navale din Split, informează agenția 
Taniug. La festivitate a asistat ata
șatul comercial al Ambasadei chine
ze în Iugoslavia, Lu Wen-ce. Cargoul 
„Yu Lin" are o capacitate de 13 000 
tone și poate'dezvolta o viteză de 19 
noduri.

în vederea popularizării peste 
hotare a realizărilor in dome
niul turismului in România, la 
Ankara a fost organizată o 
gală de filme turistice românești 
și o expoziție de artizanat. Au 
participat ministrul turismului 
din Turcia, deputați și senatori, 
oameni de cultură și artă, func
ționari superiori din M.A.E., 
ziariști.

Convorbiri economice 
polono-franceze. wiodzimie.z 
Lejczak, ministrul industriei grele al 
R.P. Polone, aflat în vizită în Franța, 
în fruntea unei delegații, a purtat 
convorbiri cu Francois Xavier Or- 
toli, ministrul dezvoltării industriale 
și cercetării științifice al Franței. De
legația poloneză a avut întîlniri cu 
președinții unor firme din diferite 
localități ale Franței. Agenția P.A.P. 
relatează câ in timpul acestor con
tacte „delegația poloneză a găsit în
țelegere la partenerii francezi". Mi

nistrul Franțois Xavier Ortoli, pre
zent, la aceste întîlniri, a subliniat 
marele interes pe care îl manifestă 
guvernul țării sale față de dezvolta
rea colaborării economice franco- 
polone.

La invitația lui Abdel
aziz Bouteflika, membru al 
Consiliului Revoluției, ministrul afa
cerilor externe al Algeriei, secreta
rul federal pentru afacerile externe 
al R.S.F. Iugoslavia, Mirko Tepavaț, 
va face o vizită oficială în această 
țară între 5 și 8 martie a.c., infor
mează agenția Taniug.

Bilanțul final al pierde
rilor de vieți omenești, pr°- 
vocate de explozia care s-a produs în 
noaptea de 22 spre 23 februarie la 
Fabrica de amidon din localitatea 
poloneză Lubon a fost făcut cunoscut 
de agenția P.A.P. în urma încheierii 
lucrărilor de salvare, care s-au desfă
șurat timp de trei zile, s-a constatat 
că, din cele 29 de persoane care alcă
tuiau schimbul de noapte, 16 și-au 
pierdut viața, 9 au fost rănite, iar ce
lelalte 4 nu au avut de suferit din 
cauza exploziei.

Islanda își va extinde, 
începînd de la 1 septembrie, limita 
zonelor sale de pescuit de la 12 la 
50 de mile marine — se precizează 
într-o notă remisă de ministrul de 
externe islandez, Einar Agutsson, 
ambasadorilor Marii Britanii și R.F. 
a Germaniei acreditați la Reykjavik, 
în notă se subliniază, pe de altă 
parte, că guvernul Islandei denunță 
acordul de pescuit încheiat cu Marea 
Britanie și R.F. a Germaniei în 1961. 
Explicînd rațiunea hotărîrilor adop
tate, guvernul islandez declară că 
ele au fost luate pentru a proteja 
mai bine interesele vitale ale țării.

Japonia și Franța au setr-- 
nat vineri un acord de cooperare în 
domeniul utilizării energiei nucleare 
în scopuri pașnice. Documentul stipu
lează o concentrare a cercetărilor în 
ceea ce privește stabilirea datelor 
tehnice pentru reactoare rapide.

Conferința miniștrilor in
formațiilor tărilor membre ale 
Ligii Arabe s-a deschis sîmbătă la 
Cairo, informează agenția M.E.N. în 
ședința inaugurală, vicepremierul și 
ministrul egiptean al culturii și in
formațiilor, Abdel Kader Hatem, 
care prezidează lucrările conferinței, 
s-a pronunțat pentru o strinsă cola
borare între țările arabe privind 
crearea unui sistem operațional in
formativ care să răspundă necesită
ților actuale.

Conducerea partidului 
BlanCO care deține majoritatea 
parlamentară în Uruguay, a anunțat 
că respinge propunerea partidului 
Colorado, ce guvernămînt, privind 
„o colaborare’ directă și imediată cu 
guvernul președintelui Juan Maria 
Bordaberry". Ca urmare a acestui 
refuz, președintele ales. Juan Maria 
Bordaberry, va forma un guvern al
cătuit în exclusivitate din personali
tăți ale partidului Colorado.

Populația Senegalului, 
după cum a anunțat Oficiul Național 
de statistică, este în prezent de 3,9 
milioane locuitori.

Imagine din timpul 
incendiului catas
trofal care a mis
tuit imobilul com
plexului de maga
zine și birouri „Pi
roni" din marele 
oraș brazilian Sao 
Paulo, soldîndu-se 
cu peste 20 de 
morți și un mare 

număr de răniți

0 nouă convenție consu- 
lOlă între Polonia și R.D. Germa
nă a fost semnată la Berlin. Docu
mentul, care reglementează sarcinile 
serviciilor consulare ale celor dbuă 
țări, urmează să contribuie la dez
voltarea relațiilor bilaterale, infor
mează agenția P.A.P.

Toate cotidienele fran
ceze de Informare națională, re
gională și departamentală își vor 
majora, incepind cu data de 1 mar
tie, prețul de desfacere cu 40—60 
la sută.

Ministrul de interne din 
Costa Rica, Fernando Valverde, 
a anunțat că autoritățile au dejucat, 
vineri, un complot îndreptat împo
triva guvernului și a președintelui 
Jose Figueres, care, actualmente, se 
găsește în . localitatea Miami din 
S.U.A. Fernando Valverde a decla
rat că șeful conspirației, Renato Del- 
core, fostul reprezentant al Costa 
Ricăi în Consiliul de Securitate pen
tru problemele apărării Americii 
Centrale, a fost arestat în momen
tul sosirii, pe aeroportul din San 
Jose, la bordul unui avion militar 
guatemalez.
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