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în timpul mitingului prieteniei româno-egiptone de la Uzina de produse sodice din Alexandria

sărbătorește oaspeții stimați

totodată. un puternic

(Continuare in pag. a III-a)

'reale. Pe

tenesc. Oamenii muncii de aid nu

Intra 
declarați 

_____ ______ ministrul 'afacerilor 
externe, referlndu-.se la' convorbirile 
dintre cel doi șefi de stat .

îh cursul dimineții de marii, tovară
șul Nlcolae Ceausescu si- tovarășa 
Elena Ceausescu au plecat snre Nex. 
.localitate situata In aoronlere de 
'Alexandria, pentru a vizita sanllerdl 
uzinelor 'de produse sodice, obiectiv

excelent"
„Colaborarea se desfășoară

gmer.il Issa Sliahien, 
ganlznțlel locale a ui
Arabe, alte oficialități locale au urat 
un călduros bun venit oaspeților, fri 
momentul sosirii lor. Erau de față 
Nicolas Fâdu, consulul României, la

„Cea dc-a doua capitală* n Egip
tului — cum este denumită Alexan- ? 
drla, oraș cu peste două mllioane.de 
locuitori — a primit, cu entuziasm,' 
prietenie șl Înalță considerație vizita 
conducătorului partidului șl statului 
nostru, tovarășul Nicolae 'Ccnuțescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Exprlmtnd aceste sentimente, gu
vernatorul orașului șl provinciei A- 
lexandrla", Faud Mohleddlne, șl ta-

’ " " ’ . secretar al or-
'nlunll Socialiste,

Ne aflăm In mijlocul unul detașa
ment puternic al, clasei muncitoare, 
al harnicului popor egiptean, mln- 
dru de viața nouă; pa care o făurește 
cu propriile sale mllnl. nutrind sen
timente de prietenie și stimă față 
de popoarele ce l-au sprijinit șl-1 
sprijină In lupte sa pentru dezvol
tare de sine stătătoare, pentru întă
rirea independentei.

Alături de muncitorii, tehnicienii 
șl Inginerii egipteni, îpe acest șantier

Unde pe o distanță de circa 35 
inclndnd privirea cu originala sa con
figurație? cu numeroasele «alo cons
trucții Impunătoare șl plaje de o rară 
frumusețe. El dispune de un maro 
port maritim ta care ancorează anual 
mil de nave din țoale colțurile lumii 
și constituie." . 22..2.
centru economic șl cultural al țări!. 
Sutele sale do fabrleî șl uzine livrează 
aproximativ o treime din Întreaga 
producție; Industrială a Egiptului.

în regiunea de vest a orașului, a- 
colo unde se află centrul industrial 
Mex. se disting contururile unor mari 
Întreprinderi,, slluețaj unei, noi și mo
derne construcții, peste-care so arcu-

Pe peronul gării Sldl Gnber nu
meroși locuitori al orașului au lnllm- 
plnat cu deosebită căldură pe solIT 
poporului român. Membrii coloniei 
române fac o emoționantă manifes
tație conducătorului Iubit Se scan
dează Îndelung „Ceaușescu 
Ceaușescu*.

La o oră llrzie, cartierele orașului^ 
cunosc o animație deosebită, un1' 
mare număr de locuitori aștepllnd. In 
grupuri masive, trecerea oaspeților 
pc care II salută cu simpatie.

Silit Soaie acestea mărturii ale 
ecoului sllrnlt In rindul opiniei publi
ce egiptene de vizita președintelui 
Nlcolae Ceaușescu. conducătorul ' de 
partid șl'de stat al unei țări care se 
bucură de respect șl înaltă apreciere 
pentru politica sa — promovată cu 
consecvență — In slulba afirmării li
bere a popoarelor lumii, a pauzei pă- 
dl sl progresului sudai.

„Exprimlnd marea să' stimă față de 
eminentul său oaspete. președintele 
Anwar El Sadat a subliniat satisfac
ția sa deosebită pentru virilă șl lăr- 

’girea domeniilor colaborării 
.două țări prietene' 
Murad Ghaleb.

lucrează și un număr de specialiști 
români, care ovaționează îndelung 
pe conducătorul partidului șl statu
lui. înfrățite, uraiele nu mal con-

cum șl transporturi do ce:
aici sosesc astăzi tractoarele, camloa- 
.nele șl utilajele produse do uzinele, 
românești. ■ care se Încadrează peisa
jului reînnoit al economiei egiptene. 
Aceasta face ca Alexandria rtt repre
zinte una din punțile de legătură in
tre cele două țări și; de schimburi re
ciproc avantajoase a valorilor mate
riale produse de popoarele kw, tar 
locuitorii cl să albă isantlmentul Inlfl- 
nlril cu vechi și statornici prieten! al 
Egiptului.;.'

Conlinulndu-și drumul spre .Mex, 
coloana oficială străbate o șosea as
faltată, străjuită de marele lac Mtirui, 
din apropierea orașului. De o parte șl 
de alta, , privirea lunecă peste apele 
liniștite șl albăstrui ale acestui rezer-' 
vot- care alimentează In linie culturi 
agricole de la sudul șl vestul său.

în dreapta, 'pe o fișle Îngustă de pă- 
mlnt. cuprinsă. Intre apele M «litera- 
nei șl cele alb Iacului, xe distinge Șl- 
lueta "orașului Alexandrin, cane ae In- 

d km,

Alexandria, precum șl șefii misiunilor 
consulare acreditați In acest oraș.

în această; călătorie,- solii poporului 
român au fost însoțiți de s Mamduh 
Salam, vlcepremler și ministru de 
Interne, președintele Comitetului. de 
onoare, d-na ALshn' Raleb, ministrul 
afacerilor sociale, precum și de am
basadorul Românie! 1b'Cairo. Titus 
Slnu, șl ambasadorul Egiptului' la 
București, Osman Aly AisaL

împreună cu șeful statului nostru 
au venit tovarășul Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior. ș! alte 
persoane oficiale române.

vorbesc numai același limbai — al 
prietenie!.' al cooperării In spiritul a- 
vantajului reciproc, al unitațll da luptă

dr> aeanta al Industriei chimice egip
tene; construit In cooperare cu țara 
noastră. ■

Ca șl din primul moment al sosi
rii la Alexandria, populația marelui 
oraș a dat expresie sentimentelor rale 
de stimă șl prietenie față de poporul 
român șl de conducătorul său. Pe dls-. 
fantă a mol multi kilometri, oorn'-rtd 
de la Palatul Safa. reședința condu
cătorului de. partid sl de stat al târli 
noastre In timpul șederii In Alexan
dria. șl de-o lungul marelui bulevard 
Gama] Abdel Nasser. pavoazat cu 
steaguri românești șl egiptene, cu 
portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu șl Anwar El Sadul spre li
mitele da sud-ve®t ele orașului, mil de 
locuitori bu salutat cu însuflețire pe’ 
solii poporalul român.
f Manifestările lor de simpatie, rare 
au creat un cadru cu adevărat sărbă
toresc, au constituit nu numai o.ex
presie a bunelor relații existente in
tre România sl Egipt. c( sl a jocu
lui aparte pe care Alexandria II ocu
pă In . istoria legăturilor tradiționale 
româno-eglptone. Poartă larg, deschi
să spre lumea exterioară, marele port 
mediteranean a fost primul punct de 
contact ni țării noastre cu solul egip
tean. prin care s-au stabilit sl dezvol
tat schimburile comerciale. Pe aici 
veneau, In urmă cu peste un se
col, mari cantități de lemn din pă
durile României, pentru a fi folosite 
la construirea Canalului Suez, pre-

Marele port Alexandria întimpină

teste o Imensă boltă metalică. E-.'.e 
șantierul Uzinei de produse sodice, ai 
cărei muncitori s-au pregătit. In mod 
deosebit, pentru vizita solilor poporu- 
ilui român..

■ Monumentalele construcții, domi
nate de verticala Instalațiilor Indus
triale, întreaga dantelărie de oțel a 
elevatoarelor — oferind prin propor
ții șl.complexitate Imaginea unul o- 
blecUv economic — arborează dra
pelele celor două țări, mari portrete 
nle președintelui Nlcolae Ceaușescu 
șl președintelui Anwar Sadat, 
urări in cinstea prieteniei și co
laborării româno-eglplene. „Trăias
că Ceaușescu !“,. „Constructorii, șl 
muncitorii uzinei salută In mijlo
cul lor pe președintele Nicolae 
Ceaușescu* „Trfliască prietenia din
tre poporul romăn și poporul egip
tean 1“; „Sâ se dezvolte continuu coo- 
Sea economică și tehnică 'dintra 

Ijlicn Socialista România și He
re Arabă Egipt* — urări por

nite din adincul Inimii muncitorești. 
Slot toate acestea-definitori! pentru 
atmosfera • In care se desfășoară 

. vlzifo In .Egipt a conducătorului 
partidului șl statului nostru, șl aici, 
pe șantierul unei uzine, înălțate prin 
cooperare șl eforturi comune, simbol 
al trainicelor legături do ' prietenie 
dintre cele două țări, a voinței po
poarelor lor de a colabora atrins și 
de acum înainte.

Atmosfera festivă se simte tacă de 
In Intrarea ta cartierul muncitoresc 
ce ineonjoară uzina. Se aud unde — 
mii do oameni adamă : „Marhaba 
— Marhaba*. „Asat Ceaușescu* (Salut, 
să trăiască Ceaușescu).
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Una dintre cele mal Importante șl urgente lucrări de s-a efectuat pe suprafețe’mal mari ta județele Mureș,
sezon este curățirea șl fertilizarea pășunilor șl finețe- Argeș, Sălaj șl Timiș, unde au fost procurate, șl {ulmi
lor naturale pe Întreaga suprafață de, V. milioane hec
tare, cit Însumează aceasta mare bogăție a țării noas
tre. Acum este timpul cel mal potrivit dnd trebuie că 
sc execute curățirea izlazurilor, să se efectueze nivela
rea mușuroaielor, desecarea acolo unde este nece
sar, amenajarea de adăposturi simple șl de adă
pători etc. Piuă Iwzlua de 31, mărita a.c. au fost cură
țate 437 000 ha de pajiști aparțlnlnd consiliilor popii- —,-----------------  .------- x . ...
lnre comunale-șl cooperativelor agrlcote.tSupraJ'ețe mal grâșâmlntelor naturale. Or, fără fertilizare nu se poate

■ .......................... • - concepe dublarea cau triplarea producție! do Iarba, așa
cum se prdvedc ta ptanurUe multor unități agricole.

In toate județele țării ?1> ta mod 'deosebit, 
In zonele de deal și munte, unde pajiștile na
turale au p mare pondere in furajarea anima
lelor, este necesar ca organele șl 'unitățile agricole, con
siliile populare șl organizațiile de parild de la sate să Ia 
măsuri pentru a asigura participarea largă a crescăto
rilor de animale, a tuturor locuitorilor satelor’, la efec
tuarea lucrărilor necesare pe pășuni șl finețe, pentru 
gospodărirea exemplară a fiecărui hectar de Izlaz. Este 
o acțiune de largi proporții, de cea mnl mare insemnă- 

peratigle și fiecare crescător.'de animale. în legătură 
cu modul cum se desfășoară lucrările de îmbunătățiră 
a pajiștilor, redacția n organizat un rald-ancholă ta ju- 

Rlețele-Neamț șl Suceava. lata elteva din constatărllo 
făcuta cu aceasta ocărie.

nlsirate tagrășăfalhto oliimfce. Iar ta uncie cazuri B-au 
folosit și Îngrășăminte naturale. Mult râmase ta urmă 
ta această Importantă lucrare clnl județele Mehedinți, 

.Neamț, Caraș-Severta, Gorj, Cluj, Bisirlța-NSiăud, Su
ceava ș.a. Procentul redus do pajiști fertilizata se da- 
torește faptului că nu au fost procurate cantități sufi
cienta <ks Îngrășăminte chimice șl nu s-au organizat 
acțiuni eficiente pentru utilizarea pe scară largă a In-

lore comunale șl cooperativelor agricole.tSuprafețe rna! 
mari ou fosț curățate In județele Timiș șl Mureș, unde 
B-au realizat In tola] die 40 OOT ha. In judejul Arad — 
32 OTO ha, Brașov — 20 MO ha. Sălaj — 23 000 ha eic. Șl 
ta aceste județe care doțta suprafețe-mari de Izla
zuri acțiunile trebuie intensificate pentru ea flecare 
hectar să fie bine Întreținut In vederea Măririi pro
ducției de Iarbă. Cu a Ut mal mult ne simte nevoia unei 
Intervenții hotărite pentru Îngrijirea pășunilor In Jude
țele unde această Importantă acțiune se află nbla ta 
faza do Început. Spre exemplu, plnă la 31 marile a.c. 
pajiștile naturale au fost curățate numai pe 504 hec
tare In județul Mehedinți. 3 800 ha ta Dîmbovița, 4 GOT „ „„ „UB. w,
ha ta Gorj, 4 BOU ha In Suceava și 6 GOT ha in Vraneca tatc economică - pentru unitățile agricole da stat și coo- 
șl Neamț. Este foarte puțin In comparație.cu zecile de ■ .................... -
mil de hectare de pSî'.mi existente in fiecare din aceste 
județe, pa care trebulo executata lucrări ameliorative.

După cum este știut, o deosebită eficienți economică, 
are fertilizarea cu cantități;dl mal mori de Îngrășă
minte chimico șl naturale. Plnă In prezent, fertilizarea
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Raidul nostru în județele Neamț și Suceava
In județul Neamț o mare pârte 

«.«JL» ju-ea j U : M XJLfcOljl
cotnunnlor Piatra Șoimului. Poiana

T.. «„......i -.
din pajiștile naturale, situate pe raza 
comunelor Piatra Șoimului. Polona 
Telului. I-Iangu, Bozlcnl. Valea Ur
sului. Onlcenl șl altele «tal acoperite 
cu mărăclnlșari șl mușuroaie, deși In 
evidentele consiliilor populare figu
rează ca fiind întreținute. De aseme
nea. din cele 17 GOT hectare pajiști 
existenta pe Valea 'Bistriței. circa 
3 0S0 hectare sini inutilizabile din 
cauza arboretelul care așteaptă Inter
venția organelor silvice oentru a cla
rifica destinația. Tovarășul Simkin 
Tepeș, primarul comunei BJcazul Ar
delean, ne declara că. In scripte, dis
pun de 1.4OT hectare pășune dar. prac
tic. numai jumătate poale fi folosită, 
restul fiind împădurită sau degradată 
din casrza practicării pășunalulu! ne- 
rnțlonaL Dacă la aceasta adăugăm și 
gradul avansat al, eroziunilor de pe 
pășunile situate pe malul sting al 
Șiretului In zona satelor Stăni’a. 
Delenf. Boita, pnicenl șl Valea Ur- 

‘sulul. rezulta cit de mult este de fă
cut pentru Îmbunătățirea pajiștilor 
naturale din județul Neamț.

Uneori e»îte diminuat ?! efectul lu
crărilor deln efectuate' din cauza sla
bei orgnntaâri a pășunatiital. a linsei 
de preocupare n unor consilii popu
lare comunale șl conducerilor de uni
tăți agricole pentru întreținerea pă
șunilor ameliorate.

Acum. In plin sezon de refacere a 
pallstllor naturale, "rtnt puse ta evl- 
deâtărt mal pregnant ; neâiiinsurile 

pentru buna 
treime din ----
de pășună stat 
nea de fertilizare chimică a pășu-

' . •' ,. . 1 •
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nilor a început, dar se desfășoară a- 
nevotos. Plnâ acum nu s-uu adminis
trai Îngrășăminte chimice declt pe 
2 709 ha. Lucrările de întreți
nere curente se desfășoară și mal 
anevoios. In total c-au curățit de 
niușuroalC' șl uscături abia 6 099 ha 
din cele 21 GOT ha stabilite prin plan. 
Eîta adevărat că se întocmesc pla
nuri, dar multe din acestea rămln nu
mai Intenții scrise. Astfel,* este greu 
de crezul cum se va materializa ho- 
lărirca — lăudabilă, de altfel — de 
a-regenera pășunile prin supratasă- 
mînțârl In toate cooperativele agri
cole din Județ, dnd abia 15 unități ■ 
au loturi aetnlncerc proprii.

■ Una dintre cauzele degradării pășu
nilor constă In încălcarea, regulilor sta
tornicite privind pășunatul. In această 
primăvară alnt toarte frecvente situa
țiile dnd, deși nld nu a apărut coltul 
Ierbii, In multe comune din Județ oile 
stat scoase pe pășuni, ceea ce duce la 
degradarea terenului șl ta fntirzlerea 
vegetației. în această privință există 
unele cazuri de. totală lipsă de lnte- 
tm din- partea consiliilor populare 
față de buna gospodărire a pajiștilor. 
Pășunea model, creată cu mari chel
tuieli la „Lunca Bistriței* pe 1G9 hec
tare situate In raza comunei Piatra 
Șoimului, datorită faptului că a fost 
pășunată de-a valma, esle compțet 
degradată. Nici acum, dnd se (NA 
efectua cela mai multe acțiuni de 
ameliorare a pășunilor, consiliul ...

------- popular comunal nu sbhlțcază vreo comunele amintite că se declanșeze 
. .. , r s 1----------- ■mȘr.iră1 pentru redresarea ...jri.tuatlftl. „...->..„1 ------

?:îfe&'r" -de’ ‘prdbrtmare S . tita datelfeStaitatlee' 'fezultâ clar «i ?
1 gospodărire,' 'abia i> în flecare an. M execută. In medie.,

cele peste ;80 0M ha’ lucrări de curăiire pe circa 25 093 ha
slnt folosibile. Acțlu- de pășuni. Dacă așa stau lucrurile.

județul să avem de-a tac© cu pășuni 
bine întreținute. Dar ta comune ,ca 
Hangu. Vilșoara. Poiana Telului șl al
tele, lucrările de curățire a pășunilor 
so fac doar Iei scripte. SițimUa se ț-e- 

.petă șl ta prezent’. In acesta locoll- 
tățl, unde fl-au Întreprins prea puțina 

.măsuri pentru ca pășunile comunale 
să fie curățate de mărăclhlșuri sau 
-fertilizate. în comuna Vilșoara, spre 
.exemplu, pe cele -"0 ha, izlaz din 
punctai î.îarieiu, care In «cripte apar 

.că au fost curățate ta fiecare an. a-a 
instalat o întreagă pădure de lăstăiri- 

„șurl. Nici in .prezent consiliul popu
lar al comunei nu Întreprinde 
pentru antrenarea crescătorilor 
nimalc la efectuarea lucrărilor, 
najarea pășunilor degradate 
lăsată doar ta seama Întreprinderii 
județene de specialitate.

Rămase ta urmă alnt șl acțlunGc de 
fertilizare a pășunilor. Pe izlazul Pie
trosul. aparțlnlnd cooperativei agri
cole Onlceni, sau pe cel al cooperati
vei agricole Brusturi, gunoiul 
s-a stratificat plnâ ta o gro
sime do 1 metru, ta loc să fte 
folosit pentru fertilizare. O pro
blemă deosebii de Importanții, care de 
■ant de zile Iți așteaptă rezoîvarea șt 
nici in această primăvară nu a fost 
luată ta «seamă, este înlăturarea fo
carelor de paraziteze cu care stat In
fectate circa 3 0®9 ha pășune din Bor- 
lesti. Redlur Ctadcștl. Siănlța. Onl- 
cenl ș! Bortea!. Este necesar cn ta

. aciluni de misă pentru drenarea 
ochțurilof de apă-unâe 4fnt tocailzlit'

nimic 
de a- 
Ame- 

este

pehtaritor dg apă unde Hnt tocalizhte 
focarele de Infecție • care, an de an.
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Din lumea
științei

@ RECEPTIVITATE 
e OPERATIVITATE 
@ FINALIZARE 
pilonii conlucrării dintre 
știință și producție
— Cibernetica și opti
mizarea deciziei econo-

de pășuni. Dacă așa stau _ __ .
atunci ar fi trebuit ca aproape ta tot (Continuare în pag. a Wa)

! trandafirii apdfâiori, 
i oleandrii, smochinii fi

L Orăfelul meu, Or-
? șoca, , nu- mai este, 
\ Iar eu nu , mal am șe 
’ - ■" '■ ",f de ia

.. .... j 

septentrional a răsărit l_. ________,
intre Ghardapuri . și nea unei pungi
CUsură, Iar Allonul se tanc fierte în zahăr 

șl devenite crocanta 
ca niște paradoxale 
mărgele de silex dul
ce. Ostrovul era un 
miracol de verdeață

Kadri”, mama vira 
sfioasă o linguriță cu 
•erbet de trandafiri, 
■ar eu eflutam sâ le 
smulg, incd din mijlo
cul Dunării, promistu-

t oraș natal. Un golf 
f > frumusețea unui îți

l reflectă in oglinda lui
1 ca un uriaș din balada 
ț tal fovan Iorgovan. O 

dată cu imaginea 
muntelui, in apele a- _ ....__  ______
cestui golf se prlceic, mediteraneană, o re-
orgolioase de linâra zervuție de cllmâ u-
lor grație arhitecta- medă și toridă, in care 
nici, blocurile celui " ■ •■ ■■ ■
mal adolescentin oraș 
din (ară. Orșova nouă.

Ulifa Grațca din ve
chea Orțovil șl mo- 
desta căsuță în care 
m-am . născut l-au -------
le 'Tacului "creat'''in vor de Șirdz. compu- 
amonte de baraj, 
după cum milioane de 
metri cubl de apă alu
necă peste mirifica 
insulă Ada Kaleh, ea -7
fiind pentru mine de-o Vecinătatea acelui 
vreme încoace o mică, ostrov excursiile du- 
modernă șl fermecă- minicale pe cara le fă- 

" ioare Atlantldă. oeam acolo eu lotca.
I a. fi valsul danublăn\al lui

feĂ’Sacă â'TX; U
L că imaginile fixate pe 

h ,-S A S — jr.

r 7/s-aia , nusreî j-oa P*
1 scufundat in ape- Mr-i

i

mice
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OMUL FATA IN FATA 
CU H INSUȘL

Ieri, la Ateneul Român, 
în cadrul unei adunâri 
publice s-a constituit

la' Șlmian, ostrooul 
pierdut a Început sd 
fie reconstituit cu o 
migală de bijutier țn- 
drdgpâiț de frumos. 
Zidurile strdcechi ale 

cu a- cetdțli, moscheea cu 
săgeata ascufilâ a mi
naretului-ca un cafas 
de corabie, cu căsuțe
le mărginind ulicioa
re minuscule ca pen
tru derutei meditativi, 
le vom regăsi la Șl- 
m!an și, sub oblădui
rea botanlfiilor, vor 
creste și aid, întoc
mai ca la Ada Kaleh, 

vița de vie cu t-run- acelațl parfumați o-
chiul puternic și săi- leandri li aceleași vițe
batic, toate cotropind de. vie cu mari șl grei
casele li .ruinele cetii- ciorchini de struguri

I învdluindu-ie ca J " ' '
un somptuos ; co- i__

■neaa cu grație }l rua- 
tdlale cel mai frumos 
tablou pe care eita- 
sem iâ-l pol vedea 
vreodată.

,retina uimită a co
pilăriei nu-mi dau o 

, stare de nostalgie. Mă 
revăd copil, , îmbrăcat 
dupd moda desuetă a 
epocii in ambifiojul 
costum de marinar, cu 
o beretă albă -- —
și CU il.il.l IU ,.<<U 
terrible" pe panglica 
albastră, coborind, pe 
ulița In pantâ. spre 
debarcaderul de la 
malul fluviului, de

1 nicd, porneau bărcile 
’ spre'ostrovul cu atmo- 
l sfera sa afli de ana

cronic și solitar orien
tală. Lăsam in urmd 
alămurile unei pro
vinciale și romantice 
fanfare militare și. in 
ritmul lent a! lopețl- 
lor minuție de un 
barcagiu eu fes staco
jiu. pfuleam cu fata 
și cu mama spre Ada 
Kaleh. Tata spunea 
cd simte de departe 
aroma țigaretelor „AU

inglnam, copilărește 
amețit de acordurile 
șale frumos legănate, 
vapoarele care plu
teau spre Severin sau 
spre Bariaș, chiar ș.l 
fesul pe care .........
mi l-au cumi 
țr-o zi, devenind pen-

piinl de soare șl za- ț

Ciad coi cfildîorl tn , 
golful Orșovel Noi, i 
cu o navâ de agre- ’ 
ment, pind la vladuc- I 
tul de la Jupalnic. pe 1 
acea oglindă de ,ape ț 
în care Cerna se to- 1 
pește tn brațele Dună- J 
Hi ca o fecioară in ț 
Îmbrățișarea iubitului : 
el, coi putea să vărs o 1 
lacrimă In această L 
mare dulce, pe deplin ? 
împăcat cu nostalgia \ 
propriei mele' copilă- i 
rit, pe deplin solidar J 
cu noul destin al a- . I 

, cestul fermecător colț !- „ - . ■ . J bl IHEWUVI IU Of.
8 .P2, j " rie taTi chemat, să fie 
T^ral in- lsroora! hnd uriașe

inscripția .„Le icnr-

J .maiuj jiuciuiu:, ae 

] unde, in flecare duml-

spre'ostrovul cu atmo-

reverberații de mega- } 
va(i și una din cele ț 
mai atrăgătoare zone i 
turistice din Europa, ț 
Mii de turiști vor ex- l 
pedia de aici, cu stăm- j 
pila oficiului poștal ) 
,,Orșova Nouă", ilus- t 
trate eu vederi din 1 
partea locului. Dar eu L 
rănita șlngurul șcrll- ? 
tor din România care ț 
nu mai am oraș natal, t 
Cine m-ar putea ere- 1 
de că m-am născut ■ l 
înlr-un oraș care a ■ 
împlinit el însuși abia ț 
trei Tini ? Mi se pare L

fantil, gustul de scor
țișoară pe care mi-t 
lăsau <n cerul gurii 
paharele cu ralep și 
cele mai dulci limo
nada din lume, toate 
alcătuiau amănuntele 
unui basm din O mic 
și una de nopți, in at
mosfera căruia m-am 
născut ^ca intr-un lea
găn ocrotit dc cele 
mai generoase ursi
toare. Una dintre ursi
toare va fi fost, abia 
acuma Imi place, sd 
cred acest lucra, zeița. "v‘ unl ‘ 
reportajului, muza că- . am reaevenll copil 
lătorillor cu un bloc- cd am virata de 
notes de reporter in basm mirific a Orșo-
buzunar. vei Noi,

Cu elicea mile mal 
jos, și anume pe Insu- Petru VINTTLA ț

Excelenței Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului da Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
, In numele națiunii peruane ți îndeosebi nl familiilor îndoliate de ca- 

Inmlțățlle naturale, care s-nu abătut asupra țării noastre, exprim Excelen
ței Voastre șl, prin amabila Dumneavoastră buntfvoInțA, Consiliului de 
Stat, poporului prieten al României, mulțumirile noastre pentru senti
mentele de solidaritate pe care ni, le-ațî adresat

, General de divizie
JUĂN VELASCO ALVARADO

. Președintele Republicii Peru

gmer.il
mllioane.de
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, Intr-o scrisoare adresată redac
ției, ing. Iuliu Orha,' propagandist 
la uzina „Unioa Salu-Mare, tnirenbd 
ce se înțelege prin „modele econo
mice* fi care este relația dintre a- 
ccste modele fi planul economic 2

Răspimriod la această întrebare, 
aducem In discuție o problemă deo
sebit do actuală, aceea a locului pe 
care II ocupă metoda modelări! în 
activitatea do elaborare a planului 
economic.
.Dar ®ă lămurim, înainte de toata, 

ce.fic înțelege prin modelare și prin 
rnodeL .

Prin modelare se îftțelege acea 
metodă de cercetare a realității matlc prin ceea ce au c^enținL sub 
care reproduce un obiect, fenomen ____ _____________ ____
sau proces Intr-nnur absolut ase- stnlcțli toglco-ma tem atice. Astfel 
mănător, dar mal simplificat, șl Ia. - ■ • ■ ■
proporții mal reduse, numii mo
del, cu ajutorul căruia slnt stadia
le Indirect structura, proprietățile 
și cațacîbrlsllclle obiectului sau fe
nomenului respectiv. Modelul re- 
prozlnllt deci o reflectare numai 
parțială, a, obiectului Sn stadiu (se 
neglijează anumite laturi neesen
țiale), fUnd ca atare mal ușor de 
studiat.

Modelele se pot prezenta 1) 
sub forma unei construcții mate
riale : machete, prototipuri etc. 
ce reproduc la șcară redusă, 
tin anumit obiect, fiind perfect 
ajțemănătoaro cu acesta, dar mai 
ușor de manipulat șl experimentat. 
Do exemplu, macheta unul avion 
este un model al acestuia folosit In 
experimentele necesare studiului 
parametrilor aerodinamici ; 2) sub 
forma unor construcții abstracte, 
de natură matematică.

întrebarea pusă se referă la cea 
de-a doua categorie, adică la mode
lele matematice. Acestea slnt con
struite cu ajutorai unor formule 
matematice, prin abstractizarea u- 
r.or elemente concreta' ale reali
tății, uh grad de generali
zare mal mare, oglindind a- 
ziumlte laturi ' esențiale cu o răs- 
pindtje mal largă declt domeniul- 
limitat In cadrai căruia au fost 
descoperite. Să presupunem, de 
exemplu, că vrem să alcătuim mo
delul matematic al circii Ițelor de 
transport pentru un anumit pro
dus. (ciment, cherestea ele). Da- 

- 'tele reale ale acestui circuit, cum 
ar fi cahtltățllo: do materiala ce 
trebuie transportate, distanțele In 
kilometri, numărul punctelor de 
aprovizionare șl^desfacere ele. slnt 
reprezentate In acest caz prin anu
mite simboluri matematice, cu 
care ®e construiesc ecuații. în te
lul acesta se obține o imagine sin
tetică — abstractizată —' a drcui-

tuiul' reăL care pune In evidență cotare care să permită extragerea 
limpede modul ■ Iul do , funcționare 
și dă posibilitate să se aleagă so
luțiile optime dta punct de vedere 
economic.

După cum bo vede, modelele ca
pătă nu numai o funcție de cu
noaștere, dar și de acțiune.

.Pătrunderea malemaUcll In meto
dologia de studiu a știtațelor1 eco-

■ nomice, ca șl dezvottarea cercetării 
iaterdlsciplinare pe fundalul revo- 
luțlftl‘ștlii'.țl'ico-tehjiice contempo
rane, .au transfocnuit modelarea în- 
Ir-o parte componentă a metodolo
giei economice. Procesele economi
ce pot fi prezentate In mod sche-

H‘ -11 '.tv.l „V UU ,/VU^ILI. nuJ -----------................ „„„....... ... , ..........

forma unor modale, a unor con- condiții, fundamentarea științifică a 
_i activității de planificare devine una 

se poate vorbi despre model econo- djnfre sarcinile primordiale alo con-, 
mie, adică despre o prezentare. ducerii mecanismului economiei so

din realitatea economică a trășălu-- 
rilor esențiale ș'l determinarea rela
țiilor fundamentale Intre acestea.

Conducerea planificată a econo
miei presupune uh șir de opțiuni 
șl decizii de importanță-vitală pen
tru dezvoltarea societății socialiste ; 
refiecllnd Interesate fundamentale 
ale poporului, aceste opțiuni trebuie 
să se bazeze in același timp pe fo
losirea judicioasă a legilor. econo
mice, pentru a asigura o oseiiieaea 
structurare a proporțiilor din eco
nomia națională, care ta permită 
creșterea economică rapidă șl ar- ■ 
monloart, concomitent cu satisfa
cerea nevoilor sociale. In aceste

Care este relația

schematică a unor procese econo
micei, obținută prin abstractizarea 
științifică a trăsăturilor caracteris
tice alo activității economice șl ale 
mecanismului economic respectiv. 
■La baza modelului economic se 
ptino întotdeauna un anumit an
samblu de Ipoteze privind elemen
tele esențiale alo fenomenului ob
servat șl acțiunea lor reciprocă. De
oarece modelul economic bo expri
mă in formă matematică, el se nu
mește modei eeonomic-mateniatlc 
sau econometric. ,

Pentru ca modelele economico ta 
poată servi In mod deplin și efectiv 
la o mal bună cunoaștere a reali
tăților, ca șl ia fundamentarea știin
țifică a activității practice, ele tre
buie ta se întemeieze pe o teorie 
economică riguros științifică, în 
măsurii ta dezvăluie categoriile șl 
legile obiective ale dezvoltării eco
nomice sociale, tn același timp, tre
buie pornit de la cunoașterea te
meinică a obiectului studiat, pa 
baza unei metode științifice de car-

criflcfl” sau, după cum se spune 
in limbaj filozofic, co ,-,relfică" 
(In latină : rca-rel B lucru). Lucru
rile, obiectele, produsele pun etă- 
pjnlro pe oameni, de unde plnă 
alunei ele erau «tăplnlte de oi, ca 

1 fiind propria lor creație. Munca e 
„înstrăinată” de produsele el și se 
lasă dominată de ele. Condițiile do 
viață scapă de sub controlul omului, 
care devine o jucărie a acestora. 
Dominarea omului de către propriile 
creații, socializate, atrage după alno 
pierderea semnificației umane a a- 
cestor creații.

TdvarflfUl Cristian Teodor, pro
pagandist la unul din cercurile 
de tncățămlnt politic la Uzina de 
materia! rulant din Craioca, a st>- 
licitat redacției explicații in legă
tură cu fenomenul buMlndrit

De-a lungul Istoriei, fn diferite e- 
poci de ascuțire a crizelor ©octale, 
rind condițiile do viață: olo oameni
lor deveneau mai nesigure șl apfi- 
sfitoare, diferiți ginditori au Intuit 
cu neliniște, ca pe o gravă dar nete- 
țcleasă primejâJe, manlfestarco 
oarbă a necesității istorice ; ea le 
apărea ca o forță vrăjmașă și mis
terioasă. ce acționa Impolriva omu
lui șl pe caro au numlt-o destin,. 
Vom spune, pentru început, că în 
această neputință resimțită cu amă
răciune de oameni, In special In e- 
poci crlHce, de a înțelege și .lua in 
Btfipînlre acțiunea legilor devenirii 
Istorico, șl-n găsit o primă șl gene
rală expresie senllmenlul Înstrăi
nării. într-un sens > larg, ara 
puica spune că înțelegem prin 
înstrăinare eau alienare (în latină 
alienare “ a înstrăina) acel proces 
Istoric prin rare rezultatele ac
tivității omnlul, însăși creația sa 
l-au scăpat din mină, s-an trans
format In ceva de sine stătător, In
dependente de om, ba chiar, mol 
mult, înlr-n forță străină șl ostilă 
Iul, ca și stihiile dezlănțuita alo na
turii.

încercările făcute do gindtrea 
filozofică premarxlstfi și ' ne mar
xistă, In generai, do a da o ex
plicație fenomenului do Înstrăi
nare. conștiinței tragice care II 
însoțește, au suferit do denaturări 
felurite : religioase, idealiste, ira
ționaliste, 'speculative,, utopice ©au 
de limitele unilateralității.,'

Explicarea .științifică a fenome
nului înstrăinării l-o datorăm Iul 
Marx. Punctul de plecare al csnllra- 
(Icl marxiste stsupra cauzelor reale - •
ale înstrăinării II constituie condlțl- * muncă:, el se auto nștrălnează, 
lie de viață materială ale ffiocletățlL ™ mnnBÎ1 pn
După Marx, înstrăinarea nu este 
un fenomen „etern liman", o pe-

, deapsă la care omul cate pentru 
totdeauna oslndit. așa cum lorii 
să se înțeleagă odepții explicațiilor 
religioase sau pesimiste, cl un feno
men istoric, - frecă tor. Apărut pe o 
anumită treaptă a Istorici, cl va fi 
înlăturat pe o altă treaptă, su- 

■ perioară, de către omenire în
săși. AUt tn „Manuscrisele e- 
conomlco-filozoflca^ din ' 1G-H“.
cit și In „Idcologla'germBnă*. Marx 
a arătat că, o dată Cu diviziunea so
cială a muncii', cu apariția econo
miei de mărfuri șl a proprietății 
private asupra mijloacelor de pro
ducție, oamenii e-au văzut des- 
părțițl de produsele muncii lor, 
produse asupra cărora aveau, 
plnă atunci, drepturi de proprie
tate absolută Deodată, aceste pro
duse au căpătat un statut de In
dependență tata de producătorii 
lor; Raporturile sociale dintre oa
meni n-au mol fost, din ace) mo
ment. raporturi între oameni, cl 
au început să apară ca raporturi 
între lucruri caro au dobîndit. ca 
prin farmec, însușirea misterioasă, 
aparent supranaturală, do o avea 
valoare do la sine (fetișismul mfir- 
fil) Raporturile interumane ee al
terează. ca sfi zicem așa. se' JJu-
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cl alia te. in acest sens, documen
tele Conferinței Națlonalo a 
IJ.GR. din decembrie 18S7 relevau 
că „este necesar, să fie folosite In
strumente mal perfecționate pentru 
caracterizarea dezvoltării economiei 
în ansamblu șl pe fiecare ramură, a 
relațiilor Inlerramurl șl Intre dife
ritele ramuri alo procesului de pro
ducție ; trebuie intensificată activi
tatea In direcția determinării rapor
turilor de Interdependențe care se 
formează în ’ mod obiectiv tn eco
nomic șl pentru modelarea procese
lor economice0.

intr-adevăr, în condițiile creșterii 
gradului de complexitate șl Inter
dependenței dinamice ce caracteri
zează ramurile producției modeme, 
planificarea trebuie să folosească o 
gamă variată de metode, cu largi 
posibilități de precizlune șl- riguro
zitate. Istă de ce, ta fundamentarea 
științifică a planului, are o Impor
tanță crescindă utilizarea metodei 
modelării economlce-matematlce.

Activitatea de planificare din țara

noastră parcurge în prezent o etapă 
. caracterizata prțn îmbinarea, fo- . 
toelrU metodelor tradiționale cu 
cele modeme etatlstico-matemntlcci - 
printre care un rol important 11 
joacă metoda modelării. în cadrul 
acestor preocupări de promovare a 
metodelor avansata de planificare, 
se înscriu și cercetări Întreprinse 
pentru elaborarea modelului de op
timizare n economiei naționale. Ast
fel, Comitetul de Stat al Planifică
rii a elaborat un model matematic 
de structură : balanța legaturilor ’ 
dintre ramuri. Oglindind procesul 
formării resurselor de care dispune 
economia națională sub formă, ma
terială, utilizarea acestora șl rela
țiile ce se nasc tn mișcarea acestor 
bunuri In procesul producerii șl uti
lizării lor. balanța legăuirilor 'dintre “ 
ramuri reprezintă un .. instrument 
modera de analiză șl planificare 
economică a procesului'reproducției 
socialiste lărgite.

O, atenție deosebită se' acordă mo
delelor previzionale care, dezvă— 
blind dinamica ulterioară a feno
menelor, creează posibilități -oale 
de fundamentare a sarcinilor de 
viitor din planurile de perspectivă/ '' ' 
In acest sens, trebuie menționat că 
In țara noastră s-au creat premise 
deosebit de favorabile pentru elâbb- 
rarea unul sistem de modele prevl-. 
zîonale, ca urmare a ' consUtutelL- ■. 
din inlUativa tovarășului Nicolao. 
Ceaușescu. a Comisiei de prognoză. 
Aceasiă oomfele lucrează fn prezent 
in. elaborarea prognozelor dezvo'tă’- 
rll României tn perioada 1570—1IH», 
iar pentru unele sectoare plnă In 
anul 2®Ut). -

în concluzie, revenind, lă. între
barea pusă, vom preciza că mode
lele economice nu au același conțl- 
ndl cu planul economie. Pianul în ; 
economia socialistă este un sistem 
complex de sarcini corelate, prin 
care se prevăd direcțiile șl .obieci.1- • 
vele principale tale activității eco
nomico lnfr-o perioadă determinată, 
precum șl repartiția corespunză
toare n resurselor materiale, finan
ciare șl a forței de muncă.

Modelele economice reprezintă o 
metodă ‘prin caro se ridică gradul 
de rigurozitate științifică In stabili
rea sarcinilor șl obiectivelor plana
te! ; ele reprezintă metode perfec
ționate. capabile să facă față exi
gențelor activității de planificare In 
condițiile ridicării nivelului de dez
voltare a economiei naționale, adin- 
cfrli procesului de diviziune socială 
a muncii, creșterii taterdependențel 
dintre verigile sistemului economic.

Mlrcea COȘEA
lector universitar '

cooperative- I 
lor.au hotărlt «ta sporească-numărul- | 
grădinițelor cu'cămlh cu Incfi 12.șl al ... «
cremelor’ cu lnca 3, ceea ce va duce la® I 1.. e . I

" Jl -Naufragiați... 1 
sau furat pregătirea a 110. ajutoare do . yȘj gll FA.T> tă. I 

toare șl un curs de Instruire la care.au > & ’ •
participat toate bucătăresele care vor i 
găti mlncarea copiilor din grădinițele | 
sezoniere. |

elUlie de conducere ale 
, lor, au hotărlt să

!
O dată cu debutul campanie! agrl- 

colo , do. primăvară, . grădlnitete do 
copil , din mediul rural nu Intrat șl 

■f ele’ltî pUriă'arilvltate'Zecl'de'mll do 
copil slnt lăsați In grija educatoare- dublarea capacității lor actuale. Re-
lof, a personalului Îngrijitor, pe In- cent, In stațiunea Buzloș s-a desfă-
treaga durata a zilei ;ăe muncă. .— ,—_ 222  -2_
numai pentru clteva oro,: In’.cursul, educatoare, recrutate dintre coopern-
dlmlnețil. '------------------------- ----- ------------------

Rolul grădinițelor sezoniere capătă 
o tot mal mare Însemnătate. în pri
mul rind.-economică. Se știe că peste 
00 !nrgulă din forța de muncă docare . Fapte n^mănătoaro ne-au,fost
dispun cooperativele agricole de pro- 'îaUlte șl din'județul Gonstanța.'în
ducțle o cpartlhUo feneile. îrrțlmp tele dobrogeie funcționează, in j 
ce e e se află la muncă, copil! trebuie zent, 139 grăsime cu peste ’i ... 
să fie supravegheat, penfru ca oom- do locuri, unele dintre ele noi, con- 
bine dozate ; nu mal puțin Im]

«ta o primeaecă.
— Congresul nostru a acordat foar-' Bănoasa a pus ta 

te multă atenție problemelor sociale i
, ale cooperatorilor,'Iar nrlnlre acestea
' acelora' specifice femei 

twarășiil .Mlrcea Gogii
.icpmlslel'aoriăloya .2,™™,., _ ... _____

«.Cooperativelor Agricole de Produc- cu tot dichisul —'.staționar, cămin de 
țle. Ponderea însemnată pe care o zi, la Topalu, ' Căscioarele, Ghind"
dețin femeile, aportul.lor subatanjlai reșii ș. a. în total, p-nă la etirșl
în buna desfășurare a muncii in agri- anului, numărul de locuri In grăi

Pensionarul Mlhall lonescu 
din Capitală, în virată de 75 de 
ani, a realizat — ușa după cum 

re- . am mal srelatat In cadrul acas-
i sa- | iei rubrici („Sclntela" nr. 6787)

o Invenție deosebit de im
portantă : un costum do salvare

. am 
’ '■ i tel

iză, în pre- I —1
peste 7 OM ' ,pc;  ...______

„ w-wuu,, «.«au uiuuv-ulu. uv!, «ni-. | destinat, naufraglațtlor. Zilele
nul, hrana șl joaca Iniaer liber ®ă »lo stnilte sau amenajate: C.A.P. Moș- I treeule. In largul portului Con-
tuna dozata,; na mal puțin Imjxw- -nen! a dat ta folosință,' prin mljlopco ■ stanța. In prezenta unor repre-
tanta -ește șl «taurația pe care trebuie proprii, o grădiniță nouă, cu 120 do a 

locuri ; Consiliul popular din comuna 
Bănoasa a pus ta dispoziția copiilor |

---- S53------ ___________________ a_. .un local cu 100 do-.locuri* în-,- 1972. 
ale cooperatorilor,''iar printre acestea cooperativele agricole din județ șl-au I

’ acclony specifice femeilor, ne spunea propus .ta construiască 12 grădinițe de I
Gogiolu, occrelarul1 copil (unele au și început) : la Chir- •
a Uniunii Naționale nogenl — un complex model, înzestrat |

cutei dichisul';—staționar, cămin de I
--------- ---- zl, Ia Topalu, ' Căscioarele, Ghindă- |

___22_,__ . în.total,«plnă la Btirșilul 
... . - „ .anului, numărul de locuri In griidi-

culțură au determinat consiliile de nițele sătești va crește cu. peste'800.
Ar mal trebui adăugat că so află In 

cura o întreagă
l-A ”

Instrăinare ®e prezintă, ele Insele, ca 
reflectări ale unei conștiințe înstră
inate. Căci înstrăinării economice 
și; sociale a oamenilor II corespund, 
pe plan Ideologic, înstrăinarea spiri
tuală, nașterea unor mentalități de
formate, produsa de însuși modul 
de viață po oare fi reflectă.

Cde maf tipice Ipostaze ale con
științei , înstrăinate so manifestă In 
morala șl mentalitatea individua
listă, In interpretarea mistică .‘sau- 
specutatlv-ldeallBtfi a lumii," care 
răstoarnă raportul dintre natură', 
socletale .șl om ’i,cu' capul tn jos",. 

Procesul înstrăinării se agra- MU eludează legăturile: [o;, cauzale. L.OCU.UJ imnruuiaru Introaga 3Up-Mslr,icmrfi
a orlndulrli capitaliste, ©talul cu toa
te Instituțiile sale, cu aparatul 
birocratic șl legislația sa apar ca ivite 
prin mlracolul unerintervențli di
vine, fiind privite cu superstițios 
respect sau cu instinctivă' ură 
de „supușii" sU (fetișismul sta
tului). In realitate, statul canl-

vează In mod deosebit In capita
lism. De data aceasta nu mai a- 
vem de-a face numai cu simple lu
cruri ale căror raporturi le înlo
cuiesc pe cele socialo, dintre pro
ducători, cl sintem In prezența 
prefacerii produselor muncii In 
capital, Instrument de aservire și 
exploatare a muncii salariate, In

r

€e este înstrăinarea ?

I -zentantl ăl NAVlțOM-uluI. pre
cum șl a altor foruri Interesata, 
a avut loc experiența de omo
logare a Invenției. Plecat de la 
bordul remorcherului „Meieor‘. 
fiul inventatorului. M. lonescu-.

1 Călineșli; â tăcut, pe o mare 
| cu vint do forța 3—4 șl o tem

peratură a apei de. S grade Cel-
I slus, o demonstrație a calltățl- 
. lor costumului ..Naufragiatul0 

tot timpul tn deplini I 
.. _. costumul, perfect y.

' impermeabil, aslgurindu-1 ce-.-/
- ^„rmanent poziția

............ ™._JiKluSi posibilitatea 
de a executa dtvereo acllvltăil 
— să mănlnce. să bea — pînă

- la recuperarea ea. întrunind 
aprecierile unanime ale specia
liștilor, costumul-, a -fost omolo
gat pentru producția de scrie. ,

I
I,.,, IU,

«->i aflat 
siguranță.

curs' o întreagă I luLIn; cauză pei
acțiune de, Inzcs- I verticală sl. dine
trarc a grădinițe- I de a executa c

, lor existente cu ■
mobilier. I

Șl din alte ju- | 
>dețe ne-au sosit 
Informații asemă
nătoare din care 
rezultă că, In Iu
reșul lucrărilor de 
eezon, consiliile do 

' conducere ale co
operativelor, con- 
Btinie populare

‘ comunaje nu au - 
pierdut din ve
dere înființarea 

"țl. funcționarea, 
In condiții dt.

mai bune, a grădinițelor sezoniere, a- 
..alfiuiIndu-tW totodată cefe '

clădiri
.... .....

300 000 de copil slnt cuprinși dn cele 
, ' 1223

cu', cămin. Avi rid în vedere perspec
tiva atragerii unul număr sporit do 
femei In agricultură, chiar In meseria 
de mecanizatori. Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Produc
ție, In colaborare cu C.S.E.A.L., Mi
nisterul, Sănătății șl Ministerul Edu
cației și învfițămîntaiuL a întreprins 
un studiu amănunțit al posibilităților 
de care dispune flecare cooperativă 
In parte — materiale de construcție 
fabricate pe plan local meseriași. Au 
rezultat cifre demne de consemnat : 
In cincinalul acesta urmează să crcnș- 
eă, prin-construcții și amenajări,-de 

■faprbilmativ^odă-bri șl jumățâ'te ;&a-
—2 _ kS * _ a__ is l î.‘_s 1-'2r1____ <•' .‘ar .

cele, mal potrivite cu specificul mun
cii fn agricultură), astfel că 50 la aulă 
din copiii cuprinși în grădinițele oă- 
teșH vor beneficia de îngrijire în că
min. Același studiu a subliniat-nece
sitatea dezvoltării șl la sate a unei 
rețele de creșe, fie prin realizarea' 
unor construcții noi, fie prin amena
jarea unora existente. Acest gen da 
instituții tșl. are exigențele sale spe
cifice, dată fltnd răspunderea pe care 
și-o asumă pentru Îngrijirea unor 
copil foarte mici, sub trei nnL Dar 
puterea economică cresdndă a coo
perativelor agricole, stadiul actual da 
civilizație al satelor fac posibila satis
facerea- acestor exigențe. O demon
strează, printre altele, exemplele cu
lese djn județele mal sus citate șl. 
din altele care nu au Încăput In n- 

ceste rînduri. Important este că grija
ne

conducere ale cooperativelor la un 
efort mal" maro j ■
pentru rezolvarea ■/....... ' '
problemelor com
plexe legate da ' '
cațla coțsltior. Așa UN BOGAT PROGRAM 
cum se arăta la 
cdnarea. ' numărul 
femeilor care 
muncesc In agri-.

, cultură va crește 
In , perspectivă. 
Un motiv In plus , 
pentru ca grădini
țele de copil, a- 
menajarea, buna 1 
lor funcționare,- . 
dotarea cu cele 
necesare eă se 
bucure de atentln 
cuvenită din partea consiliilor ' de 
conducere alo cooperallvel-or. „slgurindutWtotodată cele^necesaro

Din datele obținute zilele acestea clădiri adecvate, personal de lrigrl- . 
rezultă că acest efort s-a făcut : nu- jlre. alimente. Tn prezent, peste
mărul do locuri In grădinițe a eres- 300 000 de copil slnt cuprinși >In cele
cut, activitatea acestora ee dosfflțparfi pitea 8 300 grădinițe, ,din care 1 223 
In condiții materiale mal bune decit’ •- ----- ’
ta anii frccuțl. De exemplu, In jude
țul Timiș funcționează 251 de grădi
nițe cu poale 9 lîffl de locuri șl 22 de 
creșo cu circa 510 do locuri. Gospo
darii din C.A.P. șl din consiliile popu
lare comunale șl-au dat silința pen-J 
tru ca grădinițele să ofere ] garanția 
că copiii nu vor duce lipsă de nimic, 
că ce vor simț! „ca acasă". Coopera
tivele agricole așezate pe „șoseaua 
milionari lor" s-au întrecut In a avea 
grădinițe model, deși nu. toate slnt 
instalate în clădiri noL C.A.P. Tom
natic, de pildă, are cea mai frumoa- 
să grfidliU‘,5;du copil din Județpjimc- 
najală' Intr-o 'clădire veche ; C.A1P. 
BLîed șl-a'construit un complex mo
dem, alcătuit din creta șl cămin ; un 
exempiu de bujta organizate șl gos
podărire II constituie șl grădinița de 
copii a C.A.P. Lovrin. Există o legă
tură directa Intre existența acestor 
Inslltuțll șl rezultatele bune obținute 
de aceste cooperative milionare ; con
tribuția femeilor cate dedai yă, ele 
dețin ponderea în balanța forțelor do 
muncă.

— La Indicația comitetului jude
țean de partid, ne spunea tovarășul 
loan Roman, din comisia «socială a 
Uniunii județene a cooperativelor 
agrlcoîe de producție — Timiș, biroul 
uniunii noastre s-a folosit de orice 
prilej ivit pentru/a-1 convinge pe pre
ședinții C.A.P., po membrii consiliilor 
de conducere, de necesitatea asigură
rii condițiilor do îngrijire șl educare 
a copiilor cooperatoarelor. Colabora
rea slrinsă cu comitetul județean al 
femeilor, cu direcția sanitară și in
spectoratul școlar 'a avut, de aseme
nea, un rol pozitiv ta acțiunea de ex
tindere șl Îmbunătățire a rețelei de 
crdșe șl grădinițe la sale. Datorită 
strădaniei comune, ta acest an con

DE CONSTRUCȚII

IN ATENȚIA

b .
• , K', B'ii i

ln timp ce se jucau po o pă
șune,' pionierii Nlcolae '■ Bran, 
Grlgore Ghllvăci șl Florin Pe
trie. elevi la:școala generală din 
Poiana Codrului (Satu-Mare). au , 
zărit o trlmbă de futn deasupra 

dealul BlrsăuluLpădurii de , pe dealul BlrsfiuluL I 
IAu pornit toți trei Intr-acolo. |

Deși focul abia se întețise, el a- I 
menlnța Intreago pădure. _ Fără ș 

Ifiă mal plarf- 
trei pionieri 
rețe terenul 

I...............

I
I Cel trei pioni

I linși cu titlul
țesătorii*. Un 
petrecut șl la 

I ..............

..... . I- fdeâîltffle^îăfetaareptat. '.!mr 

: aproxlmațlv-două-orl șl jumătate Ba- «po’prvuria-cti cadrele didactice, spre'
«■ dobiocpl-Mneșndluliriî: “ '

diul n scos ta Iveală că acestea slnt | ceasta, lupta cu

I '

I

I

I

I

I

I 

I

I Zece și toțrcu 
zece!

.împreună cu ălțl Unori fără 
' ocupație, dar avizi de dștîguri 

nemunclto, Nlcolee Medolanu,

să mal piardă nici o clipă, cel 
________ I au început să cu- 
___ ............de uscături, pentru 
n limita extinderea flăcărilor. 
După scurt timp au apărut, ală
turi de el. sute de oameni din 
ăst. muncitori de la fabrica de 
sticlă, uiți pionieri, șl școlari, 
reușind să lichideze Incendiul. 
Cel trei pionieri au fost dls- 

1 șl diploma ,.Cu- 
fapt similar a-a 

petrecut șl la Ulleacul de Be’.u.ș 
(Bihor). Pădurea do ta marginea 

.comune! era deja în flăcări. Da 
Îndată ce ou aflat acest lucru. 
In lipso părinților lor. nflațl la 
muncă departe de sat. 1M de 
elevi do la școala generală din 

- Idealitate' s-au : îndreptat. Im-

jîndendhiluL’xȘjDe data a- 
’."7'7 —'■focul a durat 

clteva ore. Ea le-a adus Insă co
piilor satisfacția de a fl salvat 
pădurea șl felicitările calde ale 
Întregului sat

:sî

"e' li *• '

Individ, trăind Izolat, tn mijlocul
unei societăți care tinde să-l trans
forme Intr-o „termită electronică0, 
ale cărei Instincte slnt, elo Insele, 
dirijate de computer.

Reificarea existenței , cotidiene, 
anonimatul oamenilor In fața lu
crurilor. goana concurentă după 
dobîndirca șl posesia obiectelor do 
consum (care II „posedă”, de 
fapt. ele. pe posesorii lor), proli
ferarea progresivă a acestor o- 
bîecta șl a nevoilor pe caro, prin- 
tr-un cerc vicios, lot ele le creează 
șl stimulează, uniformizarea șl 
nivelarea dirijată a gusturilor . șl 
năzuințelor majorității populației. 
Prin mijloacele tehnice ale „cul
turii de consum". l-au determinat 
pe Marcuse ta definească po omul 
lumii contemporane ca un oin 
unidimensional. Puternice mișcări 
protestatare, In special ale tinere- v 
tulul, dotat cu simțul Intuirii cri
tico a erorilor, a falsurilor sociale, 
sa ridică prin acțiuni adesea confu
ze, tulburi șl excentric exprimate, 
Împotriva unei civilizații înte
meiate po mituri, pe o morală a 
prejudecăților și minciunilor con
venționale. susținută/de o întreagă 
suprastructură birocratică șl Ipo
crită. rcfuzlnd să bc lase an
grenat. manipulat șl anihilat da 
mecanismul dezumanizării în mata.

Dar fenomenului aparent atotpu
ternic șl copleșitor al înstrăinării 1 
se opune, In lumea capitalistă; In 
primul rind, Influența cresclndă a 
marxismului creator, demistifica- 
ren pe care o operează in șl prin 
conștiința milioanelor de comuniști, 
lupta acestora pentru reînnoirea so
cialists a umanității. Dacă omenirea 
o alienată (Înstrăinată). spunea 
Marx. condiția principală a salvării 
el nu poate fi dealt transformarea 
radicală a societății, prin înlăturarea 
'relațiilor de producție capitaliste și 
Instaurarea relațiilor social iste.

Aslgurlnd in fapt generalizarea 
relațiilor noi. socialiste, lichidarea' 
exploatării omului <!,. către om, 
socialismul este prima orînduira 
socială care creează premisele des
ființării loiale u înstrăinării, a ră
mășițelor el preluatejle la capita-

■ ’ 8 i-j’l ' l; ÎV. . : ?jT'. ' ,

iaiisi, după cum au arătat cla
sicii marxlsm-lenlntsmului, este 
Instrumental prin care înstrăi
narea omului operează cu cea mal 
deschisă brutalitate, ajungînd pln.fi 
la slmplomclo celo mal aberante. 
Folosirea statului de către capita
lismul monopolist pentru apă
rarea unei orinduLrl tn care dom
nește arbltrariiil voinței claselor 
posedautej In care plodesc perma
nent spectrul recesiunii șl al șo
majului de masă, rolul lui In Ini
țierea _ unei politiei externe expan
sioniste, agresive, slnt mărturii alo 
funestului1 stadiu alina do în
străinarea; omului In «xletatea 
capitalistă contemporană. între
gul sistem al relnțlllor social01 
capitaliste tinde fiă despartă pe lism, ca șl a oricăror forme „noi°- 
om de om prin bariere etanșa, re- ■ -
duce adesea raporturile interumane 

____ ...-r________ la un absurd ..dialog intre surzi* în- 
naturil pentru a o stăplnl. In-- tretino sentimentul absurd al inco- 
coțează a mal I] o nobilă șl miuUcabUitați! funciare a omuiuL 

Capitalismul contemporan cu
noaște șl alta fenomene negative 
noi. denunțate, pe drept cuvlnt. dar 
Intr-un context neștiințific, do către 
unii exponențl ai filozofici vieții, 
al personali®mulul si oxtatențlnlta- 
muIuL Mal recent critica acestor 
fenomene apare în binecunos
cuta polemică deschisă împo
triva efectelor „societății de con
sum”. prin lucrările lui H. Mar
cuse Tehnica modernă, da tor llfl 
consecințelor folosirii el cap'- 
talist-monopolista, îngrijorează •sin
cer conștiința gîndltorllor cu pre
ocupări umaniste, dar lipsiți de o 
parsjtectlvă realistă, oteedați de 
ea ca de o reeditare nefastă a unul 
Golem", automat cu fata umană 

care Ișl va ucide neînduplecat pro
priul făuritor. •: Deși. productivitatea 
muncii crește mereu, datorită pro
gresului țehnlc, șl o dată cu ea avu
ția tșocinlfi, omul pare expus să de
vină un'robot, rieluat In scamă ca

vestit cu darul, do asemenea, apa- ■ 
reni ;,supraiiatural“. de a crea vu- , < 
loare (fetișismul capitalului). Pro
prietatea privai-capitalistă face ca 
raporturile sociale dintre oameni 
să devină mal stlhlnîce dorit In 
ortndulrile precapitalist Acțiunea 
-spontană a legii valorii devine .■
ortndulrile precapltallste. Acții 
spontană n legii valorii de 
hîotăritoare pentru Instabilitatea 
Întregii existențe și conștiințe soci
ale. So produce, ca urmare, o În
străinare a vieții omului, o degene
rare a modului Iul de trai. Muncito
rul e frustrat, datorită capitalului, 
de o pa.rte :din valoarea produsă

forța sa de muncă devenind, ea 
însăși, o marfă pe care, din punct 
de vedere juridic, e liber, dor in 
reali ta to constring fiă șl-o vîndă. 
Indiferent de valoarea produsă de 
ea. Astfel, munco, însușire esen
țială 0 omului, prin care el co a- 
flnnfl ca om liber, opunlndu-aa

cotează a mal n o nobilă șl 
firească necesitată de creație, ci 
devine un simplu mijloc de 
satisfacere a necesităților, apare ca o 
obligație venind parcă din exteriorul 
ființei umane. Individul trebuie ta 
muncească pur și simplu pentru n-și 
reproduce forța do muncă Înstrăinată 
șl pentru a supraviețui de In o zi 
Ia alta, ca ființă înstrăinată. Ne- 
malfilnd proprietarul produsului 
mundl sale, furat. înghițit, devorat 
de forța structurii «sociale prlval- 
,capitaliste. muncitorul decade Iu 
situația unul simplu lucra. El e 

.tratai ca un Instrument de lucru.
ca o unealtă. De alei șl motivul de 
Inspirație al reeditării mitului păca
tului originar șl al blestemului ispă
șirii Iul prin muncă, sau ai mitului 
caznei sisifice. Infretlnut de existen
țialiști.

Dacă reflectăm bine, in lumina 
aprecierilor iul Marx. vedem că 
cele mal multe dintre teoriile nemar- 
xlsle. vechi sl contemporane, despre

in care aceasta tinde să reapară. Q 
Prin revoiuțin socialistă, omul Ișl 
redoblrtdește, In primul rind. dubla 
calitate do producător șl proprietar, 
începtnd cu aceasta, cl parcurge 
drumul drains trăi nării (dezallenft- 
ril) pe întreaga scară a existenței șl 
conștiinței salo sociale, umanizea
ză Instituțiile, suprastructura, însăși 
conștiința sa de creator liber, re- 
dștlglndu-^ pe un plan superior 
esența șl autenticitatea umană pier
dute încă In preistoria relațiilor 
bazate pe proprietatea privată. O- 
mul nu devine numai posesorul, 
etăplnuî legitim al propriei sale 
■produețli- (Inclusiv tehnica), dar șl 
făuritorul condițiilor legice, obiec
tive ale unei existente care nu nu
mai că nu 11 amenință șl pjoîudî- 
clnză, dar II șl ocrotește șl avan
tajează. Conștiința limpede a esen
ței sale umane, manifestarea polen- 
țlalllățllor sale creatoare nsfruslrate 
fac din omul dezallenat o persona
litate, un purtător lucid al mesaje
lor progresului Istoric. Din unealtă 
a uneltelor sale, el devine demiurg.

Dr. Rada SOMMER

Salvare ?

pentru copiii cooperatoarelor 
bucură de locul șl Importanța cuve
nite In ochii consiliilor da conducere 
ale cooperativelor, ai forurilor jude
țene.

Rodlca ȘERBAN

Punctele turistice
'■'O ■■ /■ ‘ '

clujene în așteptarea

In acest an, tarijtH fn camerele de odihnă, din Turda, cu apa 
din tara st cei de paste In present te execută clorosodice. rlnt pre- 
hotara.care vor poposi o nouă conductă pan- ferata de suferinzii da 
pe meleagurile clujene, tru apă potabilă și o boli reumatice sau 1 
cor auea surprize plâ- alta pentru canalizare, pentru vindecarea de- ț 

. cule fl se vor bucura Slnt in curs amina- ‘ bllllăților fizice la co- ) 
da o mal bună fi mai jdrt de parcuri, a unor pil. Vara, ștrandul cu i 
atentă găzduire. Din i- noi locuri de agre- apă sărată, grădina, J Tli li fitil*, rt ■ memt g<J CU' Și 1 '•î'

. din jur constituie l

„ ___ _1 lurdeni- l
__________ lor. In afara hotelului, ! 
m punct de cief funcțloneasă și un 1 

-■■■■- camping l
Doritorii de drume- J 

fi! pe munte cor avea l 
de ales Intre cabana . I 
de la muntele Bdijorii,, 1 
situată tn inima Apu- l 
senilor și cele de La ) 
Somețul Rece. Valea t 
Drâganulul, -Cheile l 
Turcii, Muntele Filli, ) 
Muntele Vlădeasa tnu l 
Lâghia. In imediată a- . 
proplere a Ciulului, ' 
fn pădurea Făget. ,| 
funcționează trei ca- , 
bane turistice bine do- I 
taie si aprovizionate i 
In curlnd, se va des- ' 
chide cunoscutul’cam- | 

-- ,------ -------plng „Făget" cu că- .
timlare. La dispoziția cochete fn stil '

moțesc. Imprăfțlate 1 
prin pădure, care pot.
să găzduiască circa 380 
de persoane, iar alte 

'500 persoane au locuri 
pentru corturi.

Al. MIJIU ȘAN
ndonlul

nițiativa întreprinderii 
balneare din cadrul 
oficiului ludetean de 
turism, bălltt situata 
la marginea orașului 
Gherla, de exemplu, 
cu ape sulfuroase, in
dicate In afecțiunile 
aparatului locomotor 
fl sistemului nercos 
periferic, au fost re
novate și reorganizate. 
Aici s-a construit fi o 
nouă ccnîTaU termică, 
aslgurlndu-se In per- 

?! ■ manență apă caldd.
Grupul alimentar a ' 
fost mărit și moderni- 

! ral, iar parcul t-a Im- 
ț prospdtat cu flori ți 
l arbufti ornamentali, 

crelndu-se condiții 
dintre cele mai bune 

■ de tratament și recre
are. La băile Cojoc
na, foarte mult edu-iiniuv 'HI-MCI vuw

i tale pentru apele Id
rate binefăcătoare fn 
boli reumatice, și ale 
sistemului nervos pe
riferic, s-a construit o 

i centrală termicii nouă, 
’ capabilă s.fl asigura 
ț apa caldă atlt In fiori- 
P".................. .....

Autosalvarea 31—CT—6S4, con- 
duzd de Ion Nâiiaza, a oprit 
brusc la marginea comunei Co- 
mana. Din mașină coboară,-mai 
mull împinsă o femela. Era 
Rada Drăgan care născuse la 
spitalul clin Constanta Copilul 
acea deci doar clteva rile. A- 
bandonald la marflinea comunei, 
fn frig, femela l-a învelit fn 
basma — tot ceea ce auea la In- 
demlnă — si a pornit spre cată, 
cale de 2 km. După trei ore. co
pilul. perfect sănătos la ieșirea 
din spital, a decedat. Nu putea 
merge talvarea mai departe 7 
Ce a stat fn calea el ? Sperăm 
că organele da resort vor cer
ceta nelntlnlat acest cax. taric- 
ționlnd pe cel vinovați pa mă
sura faptei. |

msnt fi terenuri spor- zool
titre. Băile Cojocna rea
vor avea de acum fna- principalele locuri da
idle activitate tn lot agrement al
cursul anului. De cre
menea, un 
atracție II corulUule 
cele 27 izvoare da 
ape minerale capta
ta la băile Soma- 
șeni. recomandate de 
medici atic pentru 
cura internii tn ca
zul gastrltelor ți a- 
facțiunilor hepatoHH- 
are. clt.fi tn boli reu
matismale, post frac
turate sau ginecolo
gice. Tot aici se lac 
tratamente cu nămol 
din turba deosebit de 
eficiente, tn combate
rea reumatismelor or

I nemunclto. Nlcolae Medotanu.
Gheorghe Stoica șl Gheorghc I 
Rădulescu, toți din CăpIlâlA I I (sectorul 8) organizaseră o ade- ’ 
vărată bandă. Erau la total 
zece. Atrăgeau In locuri inlun’e- 
coose diverse persoane și, sub 1 amenințare, Ie jefuiau. De
pistați de organele de mi
liție, cel zace au fost deferiți 

. Instanței de Judecată. Prin sen- I Un ța pronunțată de sec’la a I II-a penală a Tribunalului mu
nicipiului București,, In urma 
linul proces public desfășurat 

, In sala „Modern-club". infracto
rii șl-au primit pedeapsa cu- I venită. N.M. — 0 ani închl-

' soare, plita patru ani’Interzice
rea unor drepbirl, Gh. S. — 8 

Iani închisoare; -iar ceilalți opt
Inculpați — pedepse privalâyo 
de libertate .intre un an șl rinei 
luni și patru ani.

I După inau4
-a - - ‘ a . A . . .4 .... .. ■” fl

sollcliahtilor stau două 
bazine acoperite cu 
apă caldă, cluburi fi 
camere de odihnă, iar 
oara două bazine 
aer liber cu apă caldă 
fi dușuri. $1 aici au 
fost efectuate lucrări 
de renovare jrl dotare 
modernă. Băile sărate

in

| gurare...
I De curlnd, organele da resort 

■au efectuat un control In gestlu-
I nea unor unitațl ‘ ale Oficiului 
I f ud alean de turism Argeș. Cu 

acest prilej, la complexul „Po
sada” din Curtea de Argeș (res
ponsabil Romeo Dumitrescu), s-a 

I descoperit o lipsă de aproape 
80000 lei De menționat di a- 
ceastă pacrubă este cu atll mai 

I surprinzătoare, cu cit ea este’iri- 
reglstraiă după numai dteca 
luni de la inaugurarea unității.

ILa complexul „Muntenia* din 
Pitești — o lurprhă de același 
gen Aici daunele aduse avutu
lui obștesc prin însușirea de

I mărfuri șl obiecte de inventar
■ se ridici la circa DOMO lei. Nu

mai gestionarul lancu Radu a 
tusiras produse alimentare fn 
valoare de 20 000 lei. In present, 
organele de anchetă întocmesc 
inventarul amănunțit al tuturor 
neregulilor constatate. Pentru», 
scadențele de rigoare.

Rubricâ redactata de i
Dumitru TÎRCOB 
Ghcorqhe DAVID 
ți corespondente „Scîntoîl*
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__ 1, care cere retragerea tffir'j Ke-România'și Egipt. Așa cum'am,- : > Si V - L.  A A-A; A -Ai, ;■’/

Marți, 4 aprilie, tovarășa Elena 
Ceaușescu a participat la un dineu 
oferit In onoarea șa de ministrul a ta- , 
cerilor soeiale, d-na Aisha Rateb. ;

La dineu nu luat parte doamnele

Anwar El Sadat, .Hussein EI Shafel, 
Azlz SedW, Sayed Marel șl Azlza 
Hussein, secretar general al Uniunii 
Femeilor Socialiste Arabe.

Lat, șl a tovarășei Elena Ceausescu. inuriui un 
Au luat parte tovarășii Ion PA țari, noi înșine.

(Urmare din pag. D

prieteniei româno-egiptene

REVISTA PRESEI
EGIPTENE

Vizita secretarului general a! Par- 
eședin- 
nubllcll 
Jicolae 

tovarășa 
mod deo- 
Repubilca

Se vizitează In continuare comple
xele turistice grupate In Junii vesti
tei plaje Mnamurah. unul din cele 
mal pitorești locuri de pe litoralul 
nord-tifrlcan.

ite Independente, 
făurească b viață

In cursul vizitei,' faculd duminied, ta nepieritoarele monumente ale culturii 
egiptene, fi universale — Piramidele fi Sfinxul de la,Gizeh

Udului Comunist Român, p-i 
lele Consiliului de Stat a! Repu 
Socialiste România, tovarășul Nl 
Ceaușescu, împreună cu 
Elena Ceaușescu. reține Jn 
setat .atenția ziarelor din _____
Arabă «Egipt. Sini publicate la loc de 
frunte știri șl reportaje, fotografii 
oglindind diferitele momente alo 

rogramulut desfășurat plnă In-pre
tat. importanța contactelor avute do 
(ful stalului român pentru dezvol-

La Muzeul de egiptologie — mâriurie a unei străvechi civilizații
lucrează foarte.bine. Intre el sl mun
citorii șl specialiștii noștri s-au sta
bilit legături de cordială prietenie,' 
fapt ce reflectă, pe un plan mai larg, 
natura relațiilor intre cele două po
poare". , ,

Reportajul vizitei la Alexandria 
a fost realizat de s
Adrian 1ONESCU 
Romulus CAPI.ESCU 
ți Nlcolae. N. LLPU

durați de cinci 
1971,.Axis Sedki, 
ceea era prlm-vicepremier. a vizitat 
România, vfcitd careta dat cele mai 
bune rezultate ta relațiile dintre cele 
două firi. In cursul acestei vizite 
aii fost semnate două acorduri al 
căror volum se ridică la 130 milioa
ne de dolari. Primul acord concreti
zează cooperarea economică șl teh
nică intre cele două state. Cel de-al 
doilea stipulează faptul al România 
va furniza Egiptului un anumit nu
măr de mașini și echipament nece
sare pentru executarea unei serii da 
proiecta chimice, petrochimice, meta
lurgice, pentru fabricarea de trac
toare etc. Partea economică a con
vorbirilor romăno-egiptene se ' va 
referi la unele aspecte ale consoli
dării cooperârii economice si tehni
ce, ca ți la creșterea volumului de 
schimburi comerciale intre Egipt șl 
România.

Toate acestea, conchide „Al Coum- 
'eră o importantă deosc- 

convorbirilor desfă- 
! Intre 

român, Nlcolae 
președintele Antcar

Acenstfi uzină — a spus vorbitorul 
— este primo de acest tel In Orien
tul Apropiat șl Africa.1 .

Contractul pentru înființarea aees- 
.tul; mure 'obiectiv a-fost perfectat In 
cadrul „cooperării economico ștâieh- 
nice dintre guvernul Republicii 
Socialiste România șl guvernul Re
public!! Arabe Egipt H reprezintă 
un simbol măreț nl cooperării elrln- 
se dintre țările noastre. Dorim ca a- 
ceastă cooperare-să crească și să în
florească, grație Excelenței Voastre 
șl conducătorului nostru Iubit pre
ședintele Anwar El Sadat,

Cu acest prilej, a spus In conti
nuare vorbilorpl, ținem să eviden
țiem eforturile colegilor noștri, 
specialiștii români, activitatea denu- 
să șl cooperarea cu nbi pentru găsi
rea soluțiilor la dificultățile care

arată că țara noastră se 
pentru soluționarea situații 
rienlul {
Consiliul __________
brie 1£®7 și cere retragerea trupelor 
Israellene d!n teritoriile arabe ocu
pate, „Al Goumhourla" se opreș
te pe larg asupra perspectivelor 
deosebit de favorabile care există 
pentru dezvoltarea continuă a coo
perării româno-eglptene pe diverse 
planuri. „Există — scrie ziarul — 
domenii de mare anvergură pentru 
cooperarea economică șl culturală 
între Egipt șl România care, bine 
exploatate, vor fi profitabile șl vor

BAR" publică o scrie de articole șl 
comentarii In legătură cu vizita pre
ședintelui Consiliului de Stal al 
României. , Un spațiu larg consacră 
acestui eveniment ziarul „Al Gouni- 
houria". Sub, titlul „importanța deo
sebită a convorbirilor egipteâno-ro- 
mdne", acesta scrie : Președintele 
român Nicotae Ceaușescu se află 
actualmente la Calrh, In cadrai unul

hourla", confe. 
bilă fi rporitd __________
jurate la cel mal inalt nivel 
șeful ’ statului român, 1 
Ceaușescu, și președintele 
Sadat. Aceasta trebuie să sporească, 
de asemenea, grifa pe care noi o a- 
vem pentru ca aceste convorbiri să 
dea rezultatele sperate pentru con
solidarea luptei celor două popoare 
împotriva colonialismului mondial 
ji dezvoltarea infelegerli comune tn 
fafa gravelor probleme pe care le 
cunoaște societatea internafională*.

Aș dori sfl vă urez dumnea
voastră, conducerii, specialiștilor șl 
muncitorilor realizarea; in bune 
condiții- șl darea în funcțiune n 
acestui obiectiv, succese mari îh 
dezvoltarea uzinei, contribuind la 
înflorirea patriei dumneavoastră — 
Republica Arabă Egipt. (Aplauze). 
Urez muncitorilor egipteni succese 
miori’ șl sfl ‘depună toate eforturile 
pentru a-șl întări patria lor, pentru 
a făuri o viață liberă șl fericită. (Vil 
aplauze). ■ i .

■ Trăiască prietenia dintre poporul 
romăn și poporul egiptean 1 (A- 
plauze).

Trăiască România I Trăiască E- 
giptui 1 (Aplauze puternice/ ovații).

turneu In cursul căruia a vizitat 
mal multe state africane șl arabe, 
Intre Hire Algeria. Această vizită 
prilejuiește un schimb de puncte do 
vedere intre Egipt șl România, ceea 
ce eșta^un fapt Important După ce 

ironun'ă 
dinO- 

it pe baza rezoluției

Dragi prieteni egipteni,

Pentru mine șl tovarășa mea este 
o deosebită plăcere’ efi. In cadrul 
vizitei pe care'o facem-In Republica 
Arabă Egipt, jputem să vizităm a- 
cest obiectiv important al economiei

în amintirea acestei vizite care va 
răinlâc, după cum a declarat’ pfcr 
ședințele 'consiliului directorial, de 
neuitat. In amintirea colectivului de 
aci,șl, ca un simbol .tal prieteniei, a 
fo,-. oferită oaspeților români emble
ma acestei întreprinderi.

To’.'rirâyjl Nlrolne Ceaușescu a- 
oferit in dar' colectivului uzinei un 
aparat'de-radio șl un plck-up cu 
discuri de muzică românească, spre a' 
fi folosite in activitatea cullural-ar- 
UsUcâ. ț ’ ’

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu șl tovară;a Elena 
Ceaușescu semnează .în cartea de 
onoare, releylnd : „Ne-a ffteul o 
deosebită plăcere să vizităm Uzina 
do produse sodice din Alexandria — 
rod al colaborării și cooperării eco
nomice româno-egiptime.

încă Urăm mundtorllor, tehnicienilor, 
Inginerilor și specialiștilor acestei 
moderne uzine'— care Ișl va Începe 
nu.peste mult timp actlvUatoa — suc
cese dt mai mari In munca îor pusă 
In slujba dhzytafărll economiei na
ționale egiptene, Întăririi Independen
ței patriei. Tuturor le dorim multă 
sănătate șl feridro*.

în actamațlilo celor prezențl, oas
peții ișl iau rămas bun de. la m'und- 
toril șl conducerea șantierului acestei 
uzine, indreptlndu-se din nou spre 
Alexandria.

de modul In care se desfășoară co
laborarea cu specialiștii șl tehnl- 

împotrlva imperialismului,’, colonlți- denii rtțmânL" „Colaborarea se desfă- 
UsmuJul șl neocolonlaU'smului. pen- ,-Șoară excelent șl rintcni foarte mul- 
tru o viata mal bunâ - cl au Invftțat . fî-T1}1-Jfisî’,UB?1 p£e’^l?,le£ • 
unii de. la alții tuvlnter ale celor Uului ^rectorial. Specialiștii români 
două graiuri.;De altfel, multi tehni
cieni de alcl .au fost In România la 
specinUzare șl, , In curihd. alții — 
viitori snlarlnțl al uzinei — le vor 
urma exemplul. ■ ■ ■ * "

în Intimpinarea oaspeților au . ve
nit președintele Consiliului .directo
rial al Companiei industriilor ■ chi
mico egiptene, Sayed" Nawetb/ re
prezentanți. ai conducerii . șantieru
lui, caro le urează un călduros" bun 
sosit. . ’ . ' '-..'J <l- i~

■ Virila Începe prin amplei expllca’- 
țlii prezentata; In'riata jUnelzsmâchete 
—> singura modalitate, de; cuprindere 
sintetică a dlmenslunltor’ /acestui- 
șantier. Lucrările do construcție. co ■ 
au Început; aici In 1688. fiind rod 
al unul acord do cooperare econo-' 
mică șl tehnică româno-eglptean. 
In bazn căruia România a proiectat, 
uzina, fumlztnd, totodată,' utilaj și 
asistenta tehnică., sînt' in prezent tn-?, 
tr-un stadiu avansat. Este un obiec
tiv’ care va ocupa iun Toc de prim , 
ordin In • cadrul operei de ■valorifi
care a resurselor naturale ale EglD- 
tului. fiind prima uzLnâ de acest fel 
din Orientul Apropiat șl din Africa. ■' 
Proiectata să Intra In ■ funcțiune 
plnă la sflrșRul anului, unitatea va 
livra anual, lucrlnd cu Întreaga sa 
capacitate. IOT INTO,, do tone de .car
bonat de, sodiu brut, ’din care vor 
rezulta sodă caustică, ' sodff’ teilcf- 
hâtă, bicarbonat do sodiu farma
ceutic — la riadul lor materii pri
me Importante pentru dezvoltarea 
Industriei chimice. Aceri’obiectiv a 
fost, Insă, astfel proiectat’ Incit să' 
existe posibilitatea’' dublării ț capa
cității sale. ■ - ;

în continuare slnt vizitate dife
ritele părți constitutive ale’ viitoru
lui flux al producției. : Tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu se Interesează egiptene. .(Aplauze puternice).

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a saluta nccst minunat co- 
lectiv de constructori și viitori mun- 
cltojri'arUzInel de produse sodice. 
(Aplauze).; ,

Așa cura, pe drept cu Vin t, a men
ționat șl prietenul director, acest 
oblectjv este o expresie a cooperă
rii economice romăno-figlptene. (A- 
plnuze). într-ndevfir, producția caro 
se va realiza aici constituie o bază 
pentru dezvoltarea altor ramuri ale 
chimiei și petrochimiei. De aceea, 
sper că specialiștii români șl egip
teni, care lucrează la“ această uzi
nă, vor coopera în continuare pen
tru dezvoltarea altor ramuri petro 
chimice. (Aplauze).

Menționez, de «altfel, că, In - ca
drul convorbirilor-pe care le avem 
Împreună cu președintele țării .dum
neavoastră, prietenul Anwar Sadat, 
am ajuns în un acord deplin asu
pra necesității unei largi cooperări 
în multe domenii de activitate. (A- 
plauze îndelungate).

Este adevărat cri și România șl 
Egiptul au pășit pe calea dezvoltă
rii Tor econom îco-soc! ale Indepen
dente. Aceasta dezvoltare cere e- 
forturi mari din" partea3fiecărui po
por șl, In același, timp, cere, o 
strinsă cooperare între țările prie
tene. Consider că cooperarea româ- 
no-egipteană trebuie să se dezvol
te, constituind un! model de rela
ții Intre două^ stai 
care dorrac să-și 
liberă, (VII aplauze),

Uzina dumneavoastră este ' 
în construcție ; după cite știu, este 
programată să intre In producție In 
ultima parte a anului. De aceea, aș 
dori să adresez și specialiștilor ro
mâni care se află alei și — să-mi 
permiteți — specinllșlllor egipteni 
apelul de a acționa cu toată hotă- 
rirea pentru a pune dt mal devre
me în funcțiune acest obiectiv e- 
conomic. (Aplauze).

Jntrc |X>pt>"iil român și poporul 
egiptean se dezvolta — de altfel, de 
mult — relații de colaborare și 
prietenie strinsă.; (Aplauze puterni
ce). Renllzînd împreună o serie de 
obiective economice, întărind soli
daritatea și colaborarea lor In 
lupta împotriva imperialismului și 
colonialismului, popoarele noastre 
au un viitor măreț pe calea dezvol
tării Tor libere. (Aplauze),

într-o atmosferă , de, maro însufle
țire are loc dpol un miting al prte- 

j-jtcnlel, româno-eglptene.. ,-în ' incinta' 
, jjșaiițlerulul a fațt; rldlcata,.’© s tribună 

împodobita, potrivit tradiției, cu/cb- 
' vdare avlnd frumoase motive națio-' 
nUe egiptehe. 'Tribuna1 este dominată 
de două mnrrisledgurl. românesc șl 
egiptean. precum șl, do portretele 

’ președinților Nlcolae ’Ceaușescu -șl 
■ Anwar Sadat. în urnlele celor pre- 

zonțl.' care scandează „Trăiască 
. Ceaușescu!*,-„Trăiască Sadatl", „Tră- 

loscft România I", „Trăiască Egiptul!" 
oaspeții români șl gazdele egiptene 
Iau loc la, tribună. ’ ’ •

Mitingul a fost deschis de Saved 
“Naweto. care a exprimat adlnca 
bucurie a constructorilor, muncitori
lor, șl specialiștilor uzinei de a primi 
virila. tovarășului Nlcolae Ceaușescu.

pro; 
zenl 
șeL.__rat 
tarea continuă a reia ți Hor de prl o te
nie și colaborare, dintre cele ■ două 
țări. Toate ziarele ișl informează 
cititorii despre Începerea convorbiri
lor oficiale româno-eglptene. la Pa
latul Abdln, subllnllna încă din titlu 
că acestea vor aborda un cerc larg 
de probleme referitoare In relațiile 
bilaterale șl la principalele aspecte 
ale situației Internaționale.

Importantul cotidian „AL AH
RAM*, ca șl alte ziare din Cairo, a 
publicat o amplă relatare a cuvlntă- 
ril rostite de șeful -talului român la 
recepția oferita In cinstea sa de că
tre președintele Republicii Arabe 
Egipt. Anwar Sadat, evidențiind-ace
le itarți In care se arată că poporul 
român urmărește cu deosebită atenție 
și simpatie eforturile -demise de po
porul egiptean pentru continua înflo
rire a țării sale, că aciuata vizită se 
desfășoară sub semnul- dorinței de a 
găsi împreună căile pentru o conlu
crare sl nml striata Intre cele două 
tari. .Al Ahram" redă, do asemenea, 
acele părți din cuvintarea președinte
lui Consiliului de Stat In care exis 
prezentata do larg pozllla României fn 
problemele relațiilor Internationale șl 
ale Orientului Anronlat.

. AL AHRAM". „AL GOUMHOU- 
RIA", ^AL MASSAA",.. IrAL AKH-^

apar, de obicei. In astfel do realizări 
mari ; acest fapt ne ajută să punem 
In funcțiune dt mai repede obiecti
vul. in interesul comun al celor două 
părți.

Subliniez faptul că partea romftnfi 
ajuta ta înșiruirea șl perfecționarea 
tehnicienilor egipteni fie aici, la aceyt 

’loc.de «muncă, fie Tn fabricile simi
lare din România. Influența acestei 

; Instruiri a ■ apărat clară In sporirea 
; capricitațli tehnicienilor egipteni, jn 
operațiunile do montaj curente ssu 
In pregătirea lor la operațiunile de 
producție la Intrarea !n funcțiune a 
fabricii.

Prietenia șl buna primire j»e care 
au 1ntlJnlt-o tehnicienii egipteni in 
timpul șederii lor în,.România,, din. 
partea/tehnlclenllorj.Kiu a. ppporajul 

'■‘rbMW/’au- avut o iffibențȘ/proftiTâdă;
In sufletele noastre, ‘ ajutiud Ja/areax 
rea unor prietenii puternice ce con
firmă intențiile bune ale celor două 
popoare. Ne exprimăm bucuria pen
tru faptul că ne-a. onorat cu venirea 
ea .aici, la fabrică, doamna Eena 
Ceaușescu, ceea ce lata 6 amintire 
plăcută ' In sufletele muncitorilor 
egipteni șl români al uzinei.

întlmplnat cu manifestări de caldă 
simpatie, cu prietenie ți respect,- .1 
hun cuvintul secretarul general al 
Partidului Comunist Romăn. pre
ședintele Consiliului de Stat nl Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu;

da rezultate bune pentru flecare din 
cela doud popoare. In cursul ultimei 
perioade de timp, o dezvoltare deo
sebită au luat relaflile economice, 
Egiptul și România au semnat In 
martie 1970 un protocol comercial ji 
dc^plâli pe termen lung, pentru o 

J:. --.---1 ; ani. tn decembrie 
. „„„„J, care pe vremea a- 
prim-vlcepremier,

pelor Israellene din teritoriile arabe 
ocupate. După cum cunoașteți, noi 
avem teritorii ocupate de o țară 
care a purtat un război , de agre
siune. Nu dorim altceva decit să 
eliberăm aceste teritorii și să ne 
făurim un viitor așa cum II dorim _ X •__S_ B

Tn încheiere. guvernatorul Fnucl 
Mohleddlno a toastat In. cinstea tova
rășului Nlcolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu. pentru prietenia 
dintre popoarele egfptean șl român.

Primit cu vil șl puternice aplauze, 
a' luat, apoi cuvintul- conducătorul 
partidului șl statului nostru, tovarășul 
NICOLAI’ CEAUȘESCU, care a spus:

Marți, guvernatorul orașului șl 
provinciei Alexandria. Fauci Mohlcd- 
dlne. a oferit. In raioanele hotelului 
„Paldstiria", un dejun In onoarea to
varășului Nlcolae Ceaușescu. secre
tar, general al Partidului Comunist 
Roman, președintele Consiliului do 
Stat, șl a tovarășei Elenii Ceaușe.wu.

.' * ........... .
Titus Slnu. ambasadorul României 
la Cairo, șl alte persoane oficiale 
române, precum șl conducători al 
organelor locale de partid și de stat.

Lulnd cuvintul cu acest prilej. GU
VERNATORUL ORAȘULUI ȘI PRO
VINCIEI. ALEXANDRIA a transmis 
oaspeților români. un salut' călduros 
șl a exprimat profunda bucurie a 
populației pentru vizita efectuată de 
conducătorul partidului ți stalului 
nostru.

In primul rind, apreciem foarte 
mult lupta poporului durriiieavo.-țs- 
tră împotriva fascismului șl toate 
eforturile pe care Ie faceți pentru 
construirea unei țări noi, fericite. ____ _______________________

510r,ll,rJ Âl rUor aecstnl frumos oraș, un salut
cordial.

Vizita pe care o, facem tn Egipt, 
Ia amabila Invitație a președinte
lui Saclni, este expresia relațiilor de 
colaborare între România șl Egipt. 
De altfel, intre țările noastre exis
tă vechi relații — incă din trecu
tul îndepărtat — și sperăm că vii
torul .rezervă o ■ perspectivă înflori
toare acestor relații dintre popoare
le noastre. Aceasta, pentru că atit 
România, cit șl’ Egiptul, sînt hotă- 
rite „să-șl făurească o viață li
beră. in care popoarele respecti
ve să fie stăpîne pe destinele lor.

Intr-adevăr, in eforturile pentru 
făurirea societății socialiste, po
porul vromân a obținut rezultate 
bune. Dar. în același timp, mal 
avem multe de făcut pentru a 
făuri o societate care să fie su- ■ 
perloară din tonte punctele de ve
dere oricărei orinduiri sociale de 
piuă acum ; vă pol asigura că' în
tregul popor român este ferm ho- 
tărît să facă totul pentru a-șl rea
liza acest obiectiv.

Am constatat cu multă bucurie 
eforturile făcute de poporul dum
neavoastră în direcția făuririi unei 
vieți noi. Am vizitat o unitate - e- 
conomicâ construită ' In colaborare

Aș dori să exprim satisfacția 
noastră că am putut să vizităm o- 
rașul Alexandria, ctțre constituie un 
Important centru de legătură intre 
România șl Egipt. Doresc să folo
sesc acest prilej pentru & vă adre
sa dumneavoastră, tuturor locuito-

transformnt țara dumneavoastră 
dintr-o (ară agrară, intr-o țară In
dustrializată. Ați creat o societate 
nonă, bazată pe respectul omului 
față de'fratele său, pe instaurarea 
dreptății și echității sociale. Apre
ciem, totodată, politica dumnea
voastră de independentă, care a des
chis o poartă nouă in relațiile in
ternaționale. Această politică este 
specifică eforturilor dumneavoas
tră șl eforturilor pe care le face 
poporul, român. Apreciem, de ase
menea, domnule președinte, nor
mele care s-an Instaurat In cadrul 
relațiilor noastre de cooperare, nor
me care vor căpăta, în viitorul a- 
proplat, unele elemente noi, prin- 
tr-o cooperare șl colaborare strîh- . 
să intre popoarele noastre.

Ați vizitat astăzi un obiectiv e- 
conomie care constituie un, simbol 
al prieteniei și cooperării intre ță
rile noastre șl dorim, domnule pre
ședinte, ca aceste acțiuni să întă- 
rească.șl mai mult prietenia dintre 
țările ȘI popoarele noastre, a spus, 
in continuare, I'aud Moblcddlne.

Poporul egiptean apreciază foar
te mult poziția .dumneavoastră in 
legătură cu aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem- 

care r------- »^xsr-

Dineu în onoarea tovarășei 
Elena Ceaușescu

Intîlnirc între tovarășul Ion Pățan 
și Zakaria Tcwîik, președintele 

Organizației de bumbac din Egipt
Marți a avut loc o Intllnlre intre 

. tovarășul Ion Păfan, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, ministrul comer
țului exterior, șl Zaftarla Tewflk, pre
ședintele Organizației de bumbac, din 
Egipt

Au participat președinții ( firmelor

exportatoare de bumbac din Egipt, 
m jl Coama Dlaconeseu, direc- 
rgenerai al întreprinderii rotnâ- 

ho-export,.consilieri și exporti.
* Au fost discutate probleme privind 

colaborarea Intre întreprinderi econo
mice româno șl firmele de bumbac 
din Egipt ‘ •

apus șl acolo, sper ca această uni
tate să constituie un simbol, al unor , 
relații de tip nou dintre donă țări 
hotărito să se dezvolte libere șl in
dependente.

Fără îndoială, este necesar ea 
Intre popoare să existe o largă co
laborare, deoarece numai așa se 
poate asigura progresul rapid al 
fiecăruia. Dar această colaborare 
trebuie să pornească de la respectul 
reciproc, de la asigurarea dezvol
tării independente a fiecărei na
țiuni. Fe. această, bază dorim noi să 
dezvoltăm relațiile ' cu dumnea
voastră, cu poporul dumneavoastră.

înțelegem preocupările poporului 
egiptean pentru a pune capăt ocu
pației unei părți n teritoriului său. 
Apreciem eforturile făcute de pre
ședintele Sadat pentru a se ajunge 
la o soluție politică șl care să ducă 
la retragerea totală a trupelor is
raellene. Noi am sprijinit și vom 
sprijini’aceste eforturi, vom acționa 
pentru a se. aplica rezoluția Consi
liului de'Securitate— și avem con-; 
vingerea că aceasta se va realiza 
nu prea tlrzlu.

Doresc încă o dată să exprim sa
tisfacția mea pentru vizita in A- 
lexandria, să mulțumesc locuitori
lor orașului, care ne-au intlmplnat 
cu manifestări de simpatie șl prie
tenie. Doresc, de asemenea, să ex
prim dorința mea — ca intre portul 
dumneavoastră, Alexandria, și 
portul Constanța din România să 
se dezvolte relații de colaborare 
mai strinsă, care să contribuie Ia 
dezvoltarea generală a relațiilor 
dintre popoarele noastre.

Aș dori să urez tuturor locuito
rilor multă fericire și prosperitate, 
să vă doresc tuturor multă sănă
tate. (Aplauze puternice):

Dejunul s-a desfășurat Intr-o at
mosferă caldă, cordială.

*
în cursul dupfi-amlezll. tovarășul 

Nlcolae Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu, precum șl persoanele ofi
ciale române șl egiptene care l-au 
Însoțit c-au întors la Cairo.

La plecarea din Alexandria, oaspe
ții români s-au bucurat din nou. atlt 
din partea oficialităților. cit și a 
populației... de calde manifestări de

Spectacol „Sunet și lumină" 
la.piramide

Marți ' seara, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu șl tovarășa .Elena 
Ceaușescu, precum șl membri al dele
gației române, însoțiți de vlcopremle- 
rul șl • mlntiiiul de Interne Mamduh 
Salem, președintele Comitetului de 
onoare constituit ‘In 'cinstea oaspeți
lor, șl de alte persoane oficiale egip
tene, au asistat la spectacolul „Sunet 
și lumină", de la piramidele din Gl- 
zeh, evocare impresionantă a trecu
tului acestei străvechi țâri.

în decorul Jocului’mulilcolor al lu
minilor, ce Învăluiesc sugestiv plrn- 
rhidele — aceste poeme In piatră ala 
arhitecturii lumii — șl fața enigma
tică a Sfinxului — „sub privirile că
ruia s-au perindai 5 milenii de isto
rie" — șl In sunetele unei Impresio
nante muzici, vocile unor mari actori 
al vremii noastre evocă momente ale 
civilizației și istoriei de pe această 
vatră’ a umanității.

întreg spectacolul este un Imn În
chinat omului și forței sale, care a 
învins timpul, spiritului uman crea
tor al acestei minuni a lumii și care 
va'dăinui de-;a pururi. 1

loc.de
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Colectivul ozlnel „Electroni
ca” din Capitală a frecat de cu
rtail ta aplicarea In practici a 
■rezultatelor eercclărU denumite 
„tipuri noi de piese din ferite < 
mol și dure” ; CERCETAREA : A 
COSTAT' NUNAIM MD . XEL

* L5_ MIUOANe” LET : VALUTA. 
Specialiștii Uzinei de mașini 
electrice din București au re pro
iectat eonvertlzoarcle de frec
vență de 2 590 Uz și 8 MO Hh. pe 
baza unor metode de calcul noi, 
reieșite din cercetarea proprie. ■ 
Urmarea . realizarea unor eon- 
vertlzoare de frecvență cu Indici 
lehnlco-economld superiori și, 
in plus, cu cheliuleli de produc
ție sensibil reduse. Tot la aceas
tă uzină bucureșieaoă, prin a- 
pllcarea in fabricație a. rezulla- 

, tclor temei de cercetare „metodă 
șl Instalație pentru încercarea 
unul recita Intermitent a motoa
relor de macara”, s-a obținut O 
ECONOMIE DE 150 MO LEI VA
LUTA. La uzina „7 Noiembrie” 
Craiova, foloslndo-se „cAIIrea Jn 
curent de înaltă frecvență” — 
tot un rezultat nLcercetărII știin
țifice românești — s-a înregis
trat O EFICIENTA ECONO
MICA ANUALĂ DE O JUMĂ
TATE MILION LEI.
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Prin luarea decizUțo: 
optime, <te la nivelul unei 
întreprinderi plnă lai an
samblul armonios și echi
librat-al economiei națio- ---- - ----
nule, se urmărește foto- mare eficiență economică 
slrea cit mal rațională a mal nlra ta problemele op-

f'

1 I

I
i
i 1

.x >

i

L . :Ț"

■<

’f Ț-

A’

PREJUDICIILE OPACITĂȚII 
FAȚA DE NOU

sește un slngțțr factor. Introducerea 
progresului termic este tărăgănată, 
pterzlndu-fto bani și. mai alea, timp, 
care In cercetarea științifică valo
rează enorm.

> Dar de ce In alte cazuri rezulla- 
I. Iele unor teme cercetate In /institute 
j specializate nu se aplică cu promp- 
, tiludlne In producție ? Pentru că — 
. paradoxal — In afară de’cercetători 
, și unitatea de fabricație respectivă, 
I nimeni nu n auzii de produsul nou 
. realizat. Consecința : nimeni sau a- -

praape nimeni nu-I solicită. Iar cer- 
’ eetarca răralne nevolorificată. S3
I exemplificăm Institutul de cercc-
• țări pentru Industria electrotehnică
> (I C.P.E.] a elaborat-terna /tastala-
> țfa de comandă pentru baterii do
; condensatoare derivate”. Folosită In
. producție. Instalația are capacitatea

de a îmbunătăți sensibil factorul de 
putere al consumului de energie e-

1 lectrlcă — generirtd efecte econo- 
>, mice dintre cele mal favorabile pen- 
i tru activitatea fiecărei unități In- 
r . duslrlale care utilizează o asemenea 
i instalație. Ea n fost asimilată In fa- 
. bricațle la uzina „'Electrotehnica" 

■ din București. Cile instalații de a- 
cesl fel ș-ău fabricat în 1071 ?

— Nici unn — ne-a răspuns tov. 
Mlhall Tănăscscu, InKlnerul-set al 

1 uzinei amintite. Șl nici In anul In
> cura nu am primit comenzi pentru
i acest produs.
• Chiar oșn sâ stea lucrurile ? Să
i nu existe nici o uzină interesată în' 
i optimizarea consumului Industrial
, propriu de energie electrică ?’
i — O asemenea presupunere este 
, eronată — ne-a replicat Ing. Cblrll

IC Popescu, director adjunct științific 
d ta i.C.P.E. De curlnd, <nm IntȚeprinș 

o anchetă In rlndul tbcneflplHrllm4 
prezumtivi al unor Instalații de ge
nul celei amintite șl iată care a 

i fosi rezultatul : unități economice 
i din șapte ministere au comunicai că 
, solicita produsul respectiv — In va

loare totală de 154 milioane lel — 
cu termen de livrare chiar din™ tri- 

1 meslrul IV 1Ș71 1 Dacă „Electroieh- 
1 n!r.a“ nu-șl, tace cunoscută produc- 
> ha nouă... * i ■ 
’ Culmea este că printre beneficiarii 
’ care solicită — în ancheta intre- 
• prinsă de Institutul amintit — in- 
> stalațla de comandă pentru baterii 
I de condensatoare derivate <(4 bucăți)
i figurează șl.„ întreprinderea „Elec-
. trotehntea” I Să nu fi afini cei de la 

această unitate că produsul solici
tat se poate fabrica chiar la... „Elec-

1 troiehntca” (? 1). Deci, se cheltulese 
> pesta 350 OM Ici pentru o cercetare 
j soldată cu rezultate remorenbUe,
> produsul este asimilat In fabricație,
* du nu este fabricat pentru că „nu 
, sml comenzi”. Cine să aducă aceste 

comenzi ? întreprinderea, desigur, 
’ sfială Intr-un permanent contact cu 
’ o eerie de alte unități.-cărora tre- 
> bule să le-cunoască bine necesitățile. 
) Este adevărat, in momentul de tata. 
) In această unitate, ca și In alte u-
I zlne constructoare de mașini, cere-
. rea de produse aflate in fabricație 
’ depășește oferta. Cu alte cuvinte. 
' planul de producție, ceilalți indiea- 
} tor! economici se realizează și tară 
► eforturi suplimentare pentru lansa- 
> rea In fabricație a no! sortimente. 
) Dar poale tl aceasta o justificare 
) plauzibilă ? Dacă răspunsul c 
. „da”, atunci înseamnă că te situezi
, pe o pozllie de auiomulțumlre. de 
’ lipsă de receptivitate Ia promova-
’ rea noului in
► dere. -
’ Din păcate/pe o asemenea pozl- 
> tie se situează șl unele Institute de 
I proiectări de utilaje tehnologice 
I pentru chimie lată despre ce e vor- 
> ba. Prelulnr! o tehnologie cercetata 
. de Î.C.P.E.. un colectiv de specia

liști ai Insiltuiulul de cercetări pen- Am pus aceasta întrebare șl unor
’ tru tehnologia construcțiilor de specialiști din Centrata Industrială'
* mașini: (I.C.T.C.M.) a\obținut re- rfe prefabricate
> zultate bune în elaborarea* temei București. Și ia
I „construcția schimbătoarelor de căl-
i dură Ih aer din țevi cu aripioare
> produse prin laminare”. La Uzina
I mecanică de utilaj chimic din Bucu-
1 roșii. s-a montat o Instalație
j pentru aplicarea acestei terne. Se
, estima că la o producție anuală —

SOll<

s?*>.
CE ÎNSEAMNĂ 

„CERCETĂTORII... 
S-AU GRĂBIT V

A ține pasul cu realizările din 
domeniul tehnic sau tehnologic res
pectiv este o cerință bine cunoscută 
de cercetătorii științifici. Atunci de 
ca o mal amintim ? Deoarece, un 
număr de .teme de cercetare nu sint 
valorificate In producție pentru că 
au fost definitivate mal înainte de
ck era necesar. în timpul Investiga
țiilor noastre am auzit astfel do 
afirmații : cercetătorii™ s-au grăbit 
Un caz : tema „utilizarea unul nou 
model de comandă cu mlcro-Inlre- 
rupătoare pentru mașlnl-uncllc-a- 
gregat” nu se ponte aplica 'In pro
ducție declt In anul 1073. pentru că 
stocurile de piese din Import, care 
utmau să fie înlocuite de noul pro
dus, asigură necesarul plnă anul 
viitor. Un calcul economic — nl s-a 
spus — a dovedit că, deocamdată, 
este mal eficientă utilizarea piese-' 
■or din stoc, cleclt Introducerea nou
lui produs. i

Desigur, nu punem Ia îndoială 
valabilitatea acestui „cnlcOl econo
mic”. In schimb, se ridică o Intre- 

- bare : Ar avea cineva de pierdut 
' itarA s-ar’.rczolva in alt mod pro- tr • *■

■gitgNU saaswRg
Do La cercetătorul, prin

cipal 51.*, Altar, șeful sec
torului modele cibernetice 
In economie, om aflat că 
s-an obținut rezultate do

timlzărll Investițiilor alo
cate dezvoltă 
îngrășăminte

perăm fondurile. O dată montată, s-a ta producție, prin îmbunătățirea per. '"-‘2-:. .... —num sortimente- ’ >
Icațla cureniă, prin 

asimilarea de noi produse, .total pe 
baza ultimelor șl celor mal bune re
zultate ale cercetării științifice.

• Nu se poate trece cu ve
derea peste NECESITATEA ALI
NIERII STRICTE A ACTIVITĂȚII 
DE CERCETARE ' ‘ - --------------

dovedit însă că Instalația prezenta formonțclor șl call 
multe deflclonțe. exploatarea ei ne- tor aflate ta fabrir 
fiind economică’

Explicațiile primite stat suflclen- . 
te șl nu mol necesită alte comen- 
târll în legătură cu starea de com
promis ta care s-au angajat, fondu
rile statului. Un singur ’ lucru tre- .
4>ulc lămurit acum : nu răspunde DE CERCETARE LA CERINȚELE 
nimeni pentru asemenea grave gre- PRODUCȚIEI, Ț1NÎND SEAMA DE 
șeii cu Implicații‘economice ample ? CELE MAI BUNE REALIZĂRI OB-

* ȚINUTE IN DOMENIUL RESPEC-
Cauzele care determină valorifl- TIV ÎN ȚARĂ SAU ÎN .STRAINĂ- 

cnrea tardivă sau neapllcaren unor TATE, CA ȘI DE MOMENTUL OP-
lemo de cercetare încheiate cu re- TIM ÎN CARE O CERCETARE
zultetc bune sirii deci complexe. SAU’ALTA POATE FI HNALI-

------- ... ZATĂ. Extrem de Importantă este 
șl analiza „din mers” a datelor unei 
teme de cercetare, comparlndu-se cui 
teme similare aliate in curs de ela
borare, reutm(tadu-se ta cele ce se ' 
dovedesc neeconomlcc sau depășite. 
Chiar finalizate, acestea din urmă 
nu ar avea șanse de aplicare In 
producție.

Indiscutabil, există o multjtu- • 
dine cte alte modalități prin 
care se poate aslgdru ■ valorificarea 
operativă a oricărei teme de cerce
tare încheiată cu rezultate pozitive. 
De Ia caz la caz, aceste modalități 
trebuie depistate de factori! de re
sort, astfel ca simbioza „cercetare- 
producțle” sfi nslgure obținerea unor 
efecte economice maxime.

fi’f-*j

late cu re-teme de cercetare inc!

variate, la rlndul lor fiind generate 
du o multitudlne de factori. Cum 
pot fi ele contracarate 7 Investlga- 

■ Ulle noastre au relevat citevaî 
căi prin care so poale acționa pen
tru atingerea acestui obiectiv. Ia- 
ta-le :

• INTENSIFICAREA EFORTU
RILOR TUTUROR CELOR AN
GRENAȚI ÎN ACȚIUNEA PER
MANENTA DE VALtjRIFIGARE A 
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE RO
MANEȘTI - CERCETĂTORI, PRO
IECTANTE PRODUCĂTORI ȘI BE- 
NEF1CIARI ----------------
TRU INTRi
NEFICJARI DE PRODUSE - PEN
TRU INTRODUCEREA SISTEMA
TICA A NOULUI ÎN PRODUCȚIE. 
„vloara-inlil” fiind de departe în 
acest „quartet” — producătorulci 
trebuie să dovedească răspundere șl 
stăruință In promovarea progresului Dan MATEESCU

resurselor tehnice, umane 
și materialo, de care dis
punem. O asemenea deci- 
zio presupune un volum Pornind de la fondul de 
de calcule care nu poate nr^hii
fi realizat cu mijloacele 
clasice de calcul (electro
mecanice de birou wu c- prognoza necesarului ln- 
chlpămentc mecanograti- tern j;rlv!nd Ingrfișfimln- 
ce cu cartele perforate), 
ele urmlnd să fie complo
tate treptat cu echipa
mente moderne de calcul 
electronic. Cu atlt mai 
mult, realizarea sistemu
lui unitar de Informatică 
șl conducere al economiei 
naționale necesită ntlt do
tarea'cu echipamente co
respunzătoare și c torta rl 
de cercetare, cit șl pre
gătirea unor cadre compe
tente, capabile să Ie utlli-

. zece cil mal efielcnt. 
Axlndu-ze pe realizarea 
acestor cerințe, catedra de 
cibernetică economică, din 
cadrul Academici de stu
dii economico București, 
desfășoară o vie activi
tate In cele tre! direcții, 
care se concretizează prin 
contracte încheiate cu di
ferite organizații econo
mice centrale din tară. O 
convorbire cu cadre do 
conducere și cercetare de 
aici pune In lumină unele 
rezultata deosebite obți
nute de către nce.st colec
tiv. rezultata tie mare uti
litate pentru economie.

— Solicitările produc
ției stat- multiple — r»o 
spunea tag. C. Illlrlu, di
rector tehnic al Centrului 
de calcul din cadrul cate
drei. Astfel, numai In 
cursul anului 1971, cate
dra de clbemetleS econo
mică a realizai, -pe bază ‘ 
de contracte cu diverse 
unități economice, nn nu
măr de peste 40 teme de 
cercetare cn caracter apll- 
eallv. în afară de aceasta, 
există posibilitatea de a 
acoperi unele teme de'mal 
mică amploare, cerule de 
producție, prin valorifica
rea lucrărilor de diplomă 
ale absolvenților noștri. 
Ca o exemplific,-.. _*;

‘ referi la următoarele te
me „Optimizarea nivelu
lui stocurilor de materii 
prime la o fabrică de u- 
lel“. sau „Conducerea’ lu
crărilor de construcții- 
montaj prin metoda 
PERT”, efectuate de stu- 
dențl tacă din anii facul
tății.

s

'-tata .rs» ’-■«-y* ’ «• au • “.ou. g*. - L

blema! stocurilor amintite șl s-ar I- 
dcntlRca modalități de aplicare, ta ■ 
cele mai bune condiții, a soluției 
tehnice respective ? Bonte eă utili
zarea acestor mlcro-lnirerupătoare 
pentru mnșlnl-unelte-agregnt nu 
prezintă o chestiune de maximfi Im- 
phrtanțâ științifică și economică. 
Din aprMerca că „cercetătorii 
„.s-nu grăbit” desprindom Insă o 
concluzie cu valabilitate mult mal 
amplă : dacă nu se va renunța ne- 
intlrzlat la părerea că cercetarea 
științifică trebuie să abordeze doar 
probleme curente, lgnorlndu-©e, u- 
neori, perspectiva, In anii următori 
va fî dificil să sa facă față cerințe
lor care abia atunci vor deveni 
acute. Imediate.

O nită problemă Importantă des
prinsă din Investigații este aceasta : 
neapllcnrea unor soluții științifice 
se datorește eficienței lor scăzute, 
sau pentru că stat depășita din 
punct de vedere tehnic. Iată un b- 
Bemenea caz : I.GT.C.M. a cheltuit 
peste 420 OOO Iei pentru cercetarea 
temelor „filtre do aer pentru cheta 
pneumatică reversibilă” si „alltarea 
supapelor de autocamioane” ; ta 
momentul definitivării lor. s-n vă
zul Insă că rezultatele erou nocon- 
cludenta. rămase ta urmă In com
parație cu cele de pe plan mondial. 
In această situație sc punel evident. 
Întrebarea : de ce s-a ajuna la *a- 
ceastă concluzie abia ta momentul 
clnd fondurile amintite erau chel
tuite? Analizele pe parcursul cer
cetării nu puteau oferi, din timp. --------—•• j._ _3 
Irosirea unei sume importările ?

este aceeași rezultantă, prevenlndu-se
____ __ ________ . .............................-■ 
pe o poziție de auiomulțumlre. de

propria tnlroprin-

i
OPȚIUNI CARE IMPLICA 

DEOSEBITA RESPON
SABILITATE

Am pus această Întrebare șl unor

_ , ___ J din beton din
București. Și iată de ce : Institutul 
da cercetări pentru materialo de 
construcții a definitivat In anul 
IK®, tema de cercetare Intitulată 
„tehnologie cu corp rotativ pentru 
fabricarea .spolierilor din beton 
armat pentru vie”. Intre timp Insă, 

_____ .. In laboratorul uzinal ol Intreprin- 
dovedită cn necesară — de ii ,2 mi- derli dc prefabricata din baton ? 
lloane de mc do țeavă cu aripioare, ■ „Progresul” din București, s-a cla
se va obține o eficiență economică borat o temă similară : „fabrlcaren 
de 30 milioane tel. schimbătoarele ' spolierilor din .beton precomprimat” 
da căldură techipate cu asemenea — nsigurîndu-se realizarea ’ unul 
țevi avlnd o greutali

— Pusă In funcțiune In 
1070, Instalația 
București este azl lncărcalfi 
porție de circa 30 Ia sută — 
nea tov. Nicol.ic Tătara, tnglncrul-

1 șei-al uzinei.
1 Am întrebat : clnd se va tmbu-
1 nătățl gradul de folosire a lnstala-
1 țlel 1 Ni s-a răspuns la „‘.'„-'p"'.
> viitor”, ta speranța că se vor obține 
i comenzi pentru Intreag" 
, a utilajelor renpcctlve.
, — De co să nu privim realitatea
' î^taiațM^pedire' ‘se"' dztol^A, ' prof"br!-

cxclusiv, faptului că prolcclanlll de
' utilaj tehnologic, deși au primit re- 
1 eomandărl nenumărate ta aeesl 

inu, continuă să prevadă, ta docu
mentațiile tehnice pe care le elabo
rează, soluții clasice, uneori „tțră- 

, fullc”, Ir.norincl realizările mal hol, 
mal eficiente — a precizai Ing. 
Willy. Rodin, șef. de secție Ia

1 I.C.T.C.M. In construcția de mașini.
1 noul poate pătrunde cu o singură
i condiție și anume : prin efortul
I conjugat șl susținut nl cercelăiorl-
> lor, producătorilor, prolectanțllor șl
, beneficiarilor de mașini, utilaje șl
, InstalațlL Dacă în acest „careu” llp-

1 țeavă cu aripioare, ■ „Progresul” din București, s-a ela- 
eflclenta economică borat o temă similară : „fobrlcaren

— niigurindu-so realizarea ’ unu! 
predua nou, eflclenl și de calitate 
net superioară. Și, totuși, s-a trecut 
șl la executarea șl montarea agre
gatului după cercetarea I.C,ăLC„ 
cheltulndu-80 peste > un millo.-i lel.

— Care erau avantajele economice 
ole produsului nua la punct ta ca
drul laboraloruful uzinal al Între
prinderii „Progresul”, fntfi do cel 
studiat la I.C.M.M. ?

Vs-a răspuns la „timpul — La o producție anuală egală. In 
____” ! primul caz, productivitatea muncii 

1 “intru' întreaga capacitate era cn circa 80 In sulă mal marc.
Iar consumul de metal eu 150 la 
sută mal mic — ne-a? răspuns tag. 
Mircea Ualniaglu, director adjunct 
al centralei Industriale do prefabri

.... _ Indo greutate șl un preț de 
cost cu 30 ta sută mal mlcL

— Pusă In funcțiune în martie 
----  ' ' ■ ■ de ta U.M.U.C.- 

nzl încărcată In nro- 
“ ’ • ne suj-

cate din beton.
’ — Acești parametri erou cunos- 

cuțl Înainte de realizarea șî monta
rea Instalației cerute de ‘ cercetarea 
I.C.M.C. ?
• -r Pa. înainte...

— Atunci, de ce s-au mal chel
tuit’ In zadar atlțla bant dnd era 
dar ca lumina zilei că „produsul 
1C.M.C.” era depășit de produsul 
obținut la „Progresul” ?

— Consumasem deja_nlșle fonduri 
eu cercetarea

■ gindlt să punem In funcțiune șl in
stalația respectivă, doar plnă recu-

Progresul” ?
n deja ___ _
I.GM.C. șl ne-nm

*

7

"■FT&țrj. ăa

L-,

$

P'
JK

f X

nleo-materlală la nivel re
publican, n .udăugut cer- 

- ■ 1 iciixd V. lo-
șcful sectorului 

gc- gestiunea economică a
neraîc a Instalațiilor In- întreprinderilor. A fost

motiv Integral do urmă
rire șl control nl planiti- 

menținerll cărli aprovizionării, trmw-
pectlve la portului și desfacerii pro

duselor petroliere pe nn- 
uamblul economiei națio- 

2; ir r’-n 
de transport care asigura 
minimizarea prețului de 
cont. Sistemul elaborat si 
aplicat din 1070. la circa

jetul sectorului ce-cetări 
operaționale, una din to- .. -
mele Importante abordate cetâtorul prim
ee referii la programarea nesen,
operativă a reviziilor
iii:1 an: a ii-.un.in.vi -- ■
duslriale complexe, In flox realizat un sistem intor-
contlnuu. Problema lin-, mallv Integral do urma-

ie dezvoltării sectorului portantă In acest domeniu
" ' ' ( chimice. este aceea a rȚȚ,““J'

instalațiilor respective _ 
capacitatea de producție 
nominală. Ca atare, pentru „i„2 >.
organizarea optimă a re- nule, obțtnlndu-®o un plan <

*-.■ . , _ ___ tmiScrmrt rare ajltnir't I
prețului de (
elaborat si ,

aplicai din 1070. la circa .
OT—93 la sută din produ
sele petroliere, prezintă.
pe Ungă realizarea unor 1
economii concretizate In i
circa 10 milioane lei pe an i
șl avantajul reintrării ra- ,
plete In circuit a,mijloa- ,
cotor de transport, pre- 
cum și. creșterea operati
vității In acest domeniu. 1

O preocupare lmportan- 1
tă a cercetărilor ■centrului 1
o constituie studiul, ela- i
borarea șl aplicarea ta i
practică a unor modele do ,
prognoză a creșterii ceo- ,
nomicc pe termen luug.
în prezent, ac află In faza '
de doborâre un sistem de 1
modele do prognoză șl ’
planificare n dezvoltării i
soc lai-economico a bazi
nului Mureșului; precum 
și un model de prognoză 
a dezvoltării cercetării 
științifice ta țara noastră 
In perioada 10®O—2OTQ, 
care ee efectuează ta co
laborare cu C.N.Ș.T. Au 

" fost realizate, do aseme
nea, modele de utilizare 
a materiei prime prin op
timizarea croirii, cu apli
cații In Industria lemnu
lui. a construcțiilor de 
mașini, maselor plastice, 

. a materialelor de cons
trucții (tablă, geam, pla
caj ș. a.), la transforma
toarele electrice, construc
țiile de vapoare ș.a.. pen
tru ca deșeurllc să fie re
duse la minimum. Prin 

' această metodă, impor
tanta problemă a reduce
ri! consumurilor de ma
teriale a primit o nouă 
câle de rezolvare. In cele 
mal diferite domenii. 
S-au mal realizat modele 
șl programe de calcul 
pentru programarea ope
rativă a producției In di
verse întreprinderi In
dustriala șl este In faza 
de studiu un sistem de 
Informare șl decizie pen
tru activitatea ele comerț 
exterior.

Elena MANTU

Investiții destinat acestui 
sector In perioada 1071— 
10®0. precum sl do la vlzîltor, s-a adoptat o rne- 

todă de programare a
- ■ * ».
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fit

lele chimico șl a posibili- producției, 
lăților de export, a fost e- da drumuli 
laborat ta cadrul catedrei permite cc 
un complex do modele e- de rcvlzi. . 
conomico-malematice care 
efi permită alegerea solu-

’<77

,_____ numită meto
da drumului critic, care

___ j scurtarea duratei 
_ revizie eu 5—10 ta sută, 

opllmlzind șl utilizarea 
forței do muiiei. Ce re- 

1 acest procent? 
echivalează cu econo

mii de dtevâ milioane lei 
oilbllltatca zilnic, pentru flecare ln-

eeonomli stalațle tehnologică _ Im

iți Tâ cheituîeîlle de In- dustrial de 2pelrbchlmie
vestlțil, produețle ți trans- Brazi, de pildă, scurtarea
port. Prin elaborarea a- 3 zile s revizie! I” •,"ra
costul complex ele modele din liniile tehnologii 
s-au dat răspunsuri',și ta reprezentat aproximativ 

10 la sută din timpul total 
nl reviziei, ceea ce a e- 
chlvalat cu o producție to
tală. peste plan, de circa 
3 milioane lei. Nu InUm- 
plălor. de "njal bine de 2 
ani, se' apllcă această me- 
■ ” ’ ----- ’ ' ’ • (la
Grupul Industria] de pe- 
trocriimle 'Brazi șl la ctd 
din Borzeșli), obțlnln- 
du-se rezultate 
țlale ta practică.

— Contribuții eficiente 
au fost- aduse șl " 
mul Informativ

___ ___________ _ optimizarea transporturl- 
lala dr. tag. Gh. Itoldur. lor șl aprovizionarea teh-

țiilor optime pentru dez- prezintă 
voltaroa sectorului respec- El ochit
tiv. In acest fol s-a pus 
în evidență posibilitatea zllnli
realizării unor ‘ ȚJ_*—_" 2:2?_.-_
de circa (W—500 milioane portantă; La Grupul In-

port. Prin elaborarea a- cu 3 zile a reviziei la una
Ice a

k'

i

s-au dat răspunsuri și 
o scrie de alte probleme 
mari, cum ar fi eșalona
rea optimă In.timp a in
vestițiilor, profilul optim 
In dinamică ,al sectorului 
(ca sortimente să se pro- 

__ _ ducă), amplasarea șl dl- 
:care, m-nș menslonorea opilmfl a 

noilor combinate, modul 
de reprofilare a unor com
binata existente, ‘rețetele 
optime de acoperire a.ne
cesităților fiecărui județ 
privind diferita produ- 
.•<> ș.n. :■ ,

— în domeniu] cerce
tării operațtonnle. ne re-

iodă In petrochimic
•*• al.

substan-

în sisle- 
prîvlnd

■i

feip * 5 -
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-s<« uțq.'ișȘ oimih teii . ■
Iilor cralovenl este aceea rdc a ! 
crea hibrizi de viță de vie șl <
piersici cârc să asigure o pro- (

ducțta . superioară din punct . 
da vedere al calității, pro
ductivității șl al rezistenței la ' 
secetă. De pildă, hibridul de ’

gk ■■ 5-

' * . q ' '' rr ‘'* <’*
Constantin • Preda din Capitală stat autorii noul brevet pentru noua Insla-

.... ț «tyeri-'’ 
...v....... .„. _______________ ______ —_ — --- ------ -- ră.spnnsurlle

eronate urmărind pupitrul cu semnalizare luminoasă do la catedră. De curlnd, aparatul a Intrat în fabricație 
de serie. în cadrul unui simpozion organizat de Mints tenii Educației șl Invățămlnlulnl s-a discutai generali

zarea acestei Instalații In procesul do InvățămlnL

I : B @ @ B M- @ @ B B. B

Ing. Llvlu Selmcreann șl prof.
lațic de verificare simultanii a unei întregi- cla.se de elevi. Această Instalație electronici, denumiți 
fix", permite participarea activi a tuturor elevilor. Iar profesorul are posibilitatea să sesizeze rlspr

:L?.V> nu, J-aH-/ifjHitKuii f -i ”7?

Trufandale pe nisipuri
S-ar părea că plantele, nu pfit 

crește pe nisipuri șl, deci, Inte
resul cadrelor didactice ale Fa
cultății de horticulturii din Cra- ««
iova pentru zecile de mil de bec- viță care aresta bază soiurile 
taro de terenuri nisipoase din, 
Oltenia este pur teoretic. Inexact.

în colaborare cu Institutul '' 
central de cercetare pentru cul
tivarea cartofului șl sfeclei din 
Brașov s-a Inițiat un studiu 
privind posibilitățile de a obține 
producții timpurii și extrntlmpu- 
rii de cartofi pe nisipuri prin 
protejarea culturii cu peliculă do 
material plastic’ transparent ®au 
acoperind solul cu o peliculă 
neagră. PInfi In prezenta cu ao- 
lul .pstara”, un sol de cartof In
trodus'de curlnd In țară. 8-a' ob
ținut o producție de aproximativ 
14 tone la hectar, din caro-poate 
BO la sută de calitate superioară.* 
Deci, s-n dșllgat atlt in preco
citatea produsului, cit și in ca
litatea sa, In aspectul Bău co
mercial.

O altă preocupare a spcclailș-

B B
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Alarmați de proporțiile îngrijoră
toare alo poluării atmosferei șl ape
lor, șîntem uneori tentați «fi acor
dăm mâi puțină atenție unul alt 
„produs” al civilizației modeme,- 
caro ne amenință cu aceeași vira-, 
lență. Ba chiar, dacă dăm crezare

.'apelului adresat oamenilor politici 
1 da către Asociația medicilor din 

It F, a permânlal. „Zgomotul Im-
I bolnăvește mai repede șl mal vădit 

declt putoarea aerului prin gaze de 
eșapament șl fum Industrial”. Să 
fia aceasta doar o exagerare meni
tă să impulsioneze luarea unor mă-, 
suri grabnice ? Din păcate, faptele 
nu îngăduie 6,asemenea ■ Interpre
tare.' O anchetă’ Întreprinsă lh Sue
dia a dus ta concluzia efi tulburările 
auditive datorate zgomotului erau 
de zece ori mai frecvente la ado
lescenții anului 1070, declt la cel al 
anului 1B05. Specialiștii francezi au 
constatat, ta rlndul lor. că zgomo- 

’ tele înregistrate in apropierea aero
portului .Orly produc o serie de de-' 
reglări: ale organismului, avlnd o 
influență nocivă asuprn organului 
auditiv, șl a sistemului1 cardlo-vas- 
cuhir șl neurovegetaliv. Sintetlzind 
semnalele de alarmă venite din în
treaga: lume. „Science”, revistă e- 
dltată ;de Academia de științe din 
New York, ne previne că '„dacă 
zgomotele vor continua să crească 
ta ritmul înregistrat In ultimii ani, 
locuitorii marilor orașe vor fl surzi 
in anul 2 M3”, fără c mal pune ta 
socoteală gravele tulburări func
ționale generate de același factor/ 

Evident, Implicațiile economice’ 
sini șl ele dintre cele mai serioa
se S-b calculat că zgomotului 1 șe 
datorează 20 ta sută din erorile de" 
contabilitate, 52 la sută din greșelile 
de dactilografie. 10 la sută din acci
dentele de muncă. 20 la sută din 
zilele nelucratc. Potrivit unul ranort 
al Organizației Mondiale a Sănă
tății, In Statele Unite se pierd zll- 
n!< 4 milioane de dolari numai In 
sectorul administrativ, ca o consc-

’ cință ți scăderii randamentului In ■ 
urma ioboselil șl surmenajului pro
vocate do zgomot.

Cunoaștem așadar, In (Inii mari, 
dușmanul șl urmările ocllunil Iul. 
Să vedem acum unde trebuie cău- ■ 
late principalele surse de zgomot, 
pentru a putea discuta apoi despre, 
măsurile de apărare șl de atac care 
M Impun, O Investigație efectuata 
In 4M de puncte centrale ale Lon
drei a avui drepl rezultai stabilirea

/ ■ * * : .2 . ... r 
unor cauze edificatoare : 02 ta sută 
aițtomobllclc, 7 ta sută activitățile 
industriale. ‘1 la sută trenurile. 4 la 
sută lucrările de construcții., Do 

“ nici, figura de știi prin care cunoscu
ta economistă engleză Barbara Ward 
spunea, desigur cu exagerare Iro
nică, că automobilele ar fi ta fel de 
nocive ca bomba atomică. Este Inaă 
aceasta o fatalitate ?

Răspunsul specialiștilor n __
stat mal Intll, In căutarea unor 
mijloace de apărare pasivă Impo- 
li iva agresiunii sonore. Studiile e-

con

Hflrșltul anului trecut, agenții do 
circulație din Paris au fost autori
zați să oprească orice automobil 
caro producea zgomote anormale șl 
abuzive șl să-l oblige pe proprietari 
să înlăture cauzele, cu ajutorul ser
viciilor specializate. Toate acestea 
nu alnt Insă declt niște paliative, 
de .vreme co zgomotul automobilelor 
so datorează mal ales frecării cau
ciucurile do ternsament, mecanis
melor de aspirație șl de eșapament, . 
vibrațiilor transmis® de’motor caro
seriei. angrenajelor dlferențlaluluL
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fectuatc Intr-o. perioadă mal înde
lungată de timp au arătat, de pildă, 
că vegetația are proprietăți certe de 
absorbție acustică, fapt care Justifi
că extinderea zonelor verzi In orașe 
și.de-a lungul autostrăzilor. Au fost 
elaborate, de ademenea, materialo 
fouolzolente și fonoabsorbante, fo
losite nu numai In construcția Imo
bilelor. ci și a unor ecrane Insta
late in dreptul așezărilor* de pe 
marginea șoselelor cu trafic Intens. 
O știre recentă ne Informează că o 

' fabrică de lingă Ndrnberg (R F.G.) 
n pus la punct sticla fonoslop, care 
reduce la Jumătate Intensitatea ori
cărui zgomot. ,

După cum se știe. Intr-o serie de 
tărl au fost liiate șl măsuri admi
nistrative, Inceplnd cu interzicerea 
claxonării In orașe șl limitarea zo
nei de aceea a motocicletelor. Se 
pcato tace Insă și mal mult La

Roșloară șl Cabcrmet-Sauvlgnon, <
flecare In parte cu Însușiri deo- (
eablte, va fi .tin hibrid do per- <
apactivă, care va îmbunătăți sor- <
timentul de soluri ce se vor cui- .
tlva pe nisipurile din Oltenia. ,
Vinurilor din Drâgășan! sau de 
Segnrcea II'se vor putea adăuga, 
ciori, noi sortimente de valoare.

Faruri cu lumină 
asimetrică

Pasionat cercetător In electro
tehnică. tlnărul' Inginer Ladlslau 
Oberst, de la Întreprinderea „E- 
loctrobânat‘“ din Timișoara și-a 
finalizat originala concepție pri
vitoare la construcția șl funcțio
narea fararilor cu lumină asime
trică, pentru autovehicule. Tot
odată. el a pus ta punct o me
todă nouă de experimentare șl 
verificare a dlspersoarelor de lu
mină. pT-eciim șl realizarea ele
mentului optic de far. care, prin 
reflectarea asimetrică a razelor 
de lumină, contribuie la proteja
rea vizibilității conducătorilor 
auto. Întrunind caracteristici teh- 
nico-constructlvo șl funcționale 
originale, elementele de Iluminat 
asimetric, ca șl procedeul de ve
rificare a acestora, au fost breve
tate ca invenții romăneștl sl a- 
pllcate cu bune rezultata In pro
ducție de întreprinderea „Elec- 
trobanât” din Timișoara.

y
I,
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sesc carcase șl ecrana, acustice, sa 
căptușesc pereții șl tavanul cu ma
teriale absorbante de sunet ș.n. O 
Importantă realizare In lupta împo
triva zgomotului Industrial a fost 
obținută de Institutul pentru crea
ție științifică din București, care a 
brevetat nn nou lip de atenuator de 
zgomot, bazat pe „efectul Coandă”. 
Cunoscut sub numele de „Sllens- - 
Coandâ”, dispozitivul atenuează.zgo- , 
moțul in qjzul expansillor de gaze 
și aburi din termocentrale; din uni
tățile Industriale chimice, din sta
țiile de comprimare a gazelor șl din 
Instalațiile prevăzute cu sisteme de 
e.japare liberă In atmosferă.

Nu sin tem deci neputincioși In 
fota agresiunii sonore. Șl perspec
tivele sliit încurajatoare. Automobl- 

1 lele electrice, ale căror prototipuri 
v au șl început să facă evoluții de

monstrative, vor înlătura principala 
sursă a poluării sonore (șl atmosfe
rice !) din mediul urban. Același 
rol li vor Juca, pentru marile spatii 
intermediare, aerolrcnurilc, lune
ci nd In tăcere pe o pernă de aer. 
Amortlzoare perfecționate vor reuși 
dacă nu să anihileze zgomotul a-

- vioanelor. cel puțin să-1 facă su
portabil. Experiențe relativ recente 
ou dovedit că există șl alta căi. mal* 
subtile, de contracarare a efectelor 
poluării sonore. Curlnd. vom putea 
cumpăra discuri sau benzi de mag
netofon pe care vor fi Imprimate 
zgomotele mării șl ale pădurii, 
Teslele efectuate au arătat că audi
ția lor creează o ambianță perfectă 
pentru somn șl odihnă și activează 
memoria, ellmlnlnd oboseala ner
voasă. O metodă șl mal avansată 
a fost propusă de Serviciu! bri
tanic pentru problemele mediului 
înconjurător, care a ajuna la con
cluzia că pentru a lupta împotriva 
zgomotului trebuie să faci... zgomot. 
Se sugerează deci amplasarea in pe
reți a unor dispozitive eleetornlce 
capabile să emită vibrații sonore de 
intensitate egală cu aceea a zgo
motelor, ceea ce ar duce la anihi
larea efectului nociv nl acestora din 
urmă. Oricum, eforturile conjugate 
ale oamenilor de știință și ale fo
rurilor administrative ale tuturor 
celor afectați de poluarea sonoră 
vor dutc Ia Instaurarea unul mod 
da viață din care tirania zgomotelor 
va fi exclusă, sperăm, pentru tot
deauna.

J

/

Cu alte.cuvinte, rezolvarea radicală 
a problemei depinde de constructori, 

'"care vor trebui să găsească soluții 
oflelente încă In stadiul de proiec
tareșl de elaborare a procesului 
tehnologic, ceea ce oste valabil șl 
pentru avioane.

Asemenea- soluții au fost aplicate 
cu succes In Industrie. Specialiștii 
sovietici nu conceput un sistem de 
d&sonorlzare alcătuit dlnlr-o serie 
de filtre care lasă să treacă aerul, 
dar rețin zgomotul. In cazul mași
nilor pneumatice de polizat, ol nu 
găsit o rezolvare deosebit de Inge
nioasă : prin modificarea motorului, 
frecvența principală din spectrul 
zgomotului o fost deplasată In re
gistrul frecventelor înalte, unde a 
fost amortizată cu ajutorul unor 
dispozitive simple. Cind astfel de 
Intervenții nu «Ini posibile, se tolo- Ion HOBANA

Tehnologii 
perfecționate

La Grupul Industrial de petro
chimic din Ploiești, activitatea 
de concepție a specialiștilor so 
materializează In realizări im
portante In producție., între 
preocupările din ultimul timp 
ale cercetătorilor do aici bo nu
mără și valorificarea reziduuri
lor. In vederea folosirii .cit mal 
eficiente a resurselor de materii 
prime. Reziduurile fenollce, obți
nute In cantități însemnate, con
țin șl paracumllfeno! — o sub
stanță chimică valoroasă. Pentru 
extragerea paracumUfcnolulul . 
din aceste reziduuri fenolice s-a 
elaborat un proces tehnologic do 
separare șl purificare, care va 
genera o eficiență economică a- 
nuală de peste 10 milioane lei.

Activitatea de concepție șl cer
cetare a dus. In ultimul timp, ta 
perfecționarea tehnologiilor do 
fabricare a butUgllcoJllor, a fo
liilor de polietilenă anllsiatizaiă. 
Da asemenea, a fost Îmbunătățit 
procesul de izolare a cablurilor 
electrice cu polietilenă Ignifu
ga ÎL

La o altă' unitate a Industriei 
chimice, urina chimică din ca
drul Grupului Industrial rvt- 
trbehlmle din Borzeștl, a Intrat 
In funcțiune o Instalație pentru 
producerea tetracloretanului, 
substanță necesară In fabricarea 
acidului monocloracetlc. care 
prezintă un Interes deoreblt p«n- 
tru sintezele organice. In aceeași 
uzină a fost pusă ta punct o 
nouă tehnologie de fabricare a 
cloruril do aluminiu, catalizator 
solicitat In industria chimică. 
Realizarea acestui catalizator, 
prin noul procedeu de lucru, ex
clude noxele.

■
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Adolescența, vîrstâ miraculoasa. Virată a tuturor întrebă
rilor. Șl, dintre toate, una tulburătoare șl dellnltorle s ce voi 
/J ? Prilej de numeroase șl adesea grave conlruntărl cu pro
pria personalitate in curs de formare.

Părln|i, ^ducători, ce $1 cum îl sfătuljl T Vă propunem 
astăzi, spre reHecfle, o interesantă experiență de viata des
coperită in universul PldleșUulul Industrial.

mlnleascâ o eroare pe care a desco-
' . eroare pro-

.........__ necunoașterea universului __________________
pasionant al Unei mari uzine. . f învățasem, m-atiT concentrat șl am

— Am văzut In uzină că muncitorii acționat cu siguranță. A mere—

nerl nu vise himerice, ci perspective 
concrcle, pasiuni utile, direcții sănă
toase In dezvoltarea lor.

perit-o șl a depășll-o. O 
venită din necunoașleroa _________
pasionant al Unei mari uzine. . t

— Am văzut In uzină că muncitorii ' 
slnt oameni ndevărațl, foarte preocu
pați de munca lor, de prezentul șl 
viitorul țărlL Te îndeamnă să-țl pri
vești cu maturitate rostul In viață. Șl, 
dlnlr-o dată am fost obligată să Rin- 
desc altfel — mărturisește Lucia Spî- "

...Aflind vestea, elevii Liceului nr.
2 din Ploiești l-au asaltat cu bucu
ria lor pe dl («eforul adjunct care -se _______ __ ______
ocupă de instruirea tehnică d de pro- .„Să ne întoarcem acum la eplso-
ducțle. rtuț bucuriei ce le-a produs-o elevl-

— Tovarășe director, :aU' - auzJt,T r lor faptul >că uzina a deda să le ell- ___________ ,_____________ _  .. _
Rafinăria ne dă^ legitimații ; de-acum berezo 'legitimații care șă ateste caii- vieții., M-am convină că munca ciste 

““ ’ ~ ' .. t ' ' ' - ! - - - • , 1

ridffii.
— Au fost de-ajuns dteva luni țn 

care mergeam săptămlnal In urină și 
parcă am urmat o a doua școală — a

încolo no consideră oamehll- el.* Gro-

Știam ce forță am asupra acestei In
stalații prin simpla rotire a unul bu
lon. Dar m-am glndlt blno la 'tot ce

’“y . ' - - „ ___ >

acționat cu siguranță. A mers— 
Transpirasem. Muncitorii care stă
teau In spatele meu. In tăcere, n-au 
ris de mine. Au zlmbH numai, în
semn do încurajare™ Eram cineva™.

E dt so poate do firesc ca acești 
tineri care au învățat In liceu legile 
chimiei aă descopere că ele nu slnt 
doar formule abstracte, d o parte 
dintre adevărurile vieții de .flecare ri 
a mii și mil de oameni. ' E firesc 
oă ce bucure dnd valoarea practică

zav l
Episodul s-a consumat In urmă cu 

clteva săpiăinlnl șl are următoarea 
legendă: ta începutul anului școlar 
1970—1971, conducerea liceului,. Im- 
Îireună cu conducerea Rafinărie! Plo- 
eșll (întreprindere ce patronează li

ceul) au căzut de acorc! că Instruirea 
tehnică a elevilor din daselu mal 
mari s-ar putea face.' In condiții mal 
bune, direct În lnatatațille șl atelie
rele de Întreținere ale rafinăriei. 
Drept urmare, dilar din toamna res
pectivă, elevi! mi început să-ș! pe
treacă. potrivit unui grafic, cita Oore 
pe săpiâmlnă In Întreprindere, Inl- 

. jiindîi-so in profesiile pe care ie so
licită rafinăria. Cum explică acest 
act cel care 1-uu Inițiat ?

Aron Duca, directorul adjunct al li
ceului :

— Primul gînd care ne-a îndemnat 
ta o asemenea măsură a fost acela de 
a fe oferi elevilor nu ,allt un volum 
de (ninojrilnlo practice In sine, dt po
sibilitatea de a înțelege foarte concret 
utilitatea economică și sodală a aces
tor - cunoștință. Este o maro deose
bire intre un alnller-școală, oridt da 
bine dotat, șl între organismul viu și 
complex al unei mari urine. în uzină 
elevii nu vor Învăța numai noțiunile 
practice ale unul domeniu tehnic, d 
Infinit mal mult: vor deprinde șl le
gile, după care se conduce un colec
tiv do muncă, vor vedea că. să zicem, 
operațiunea de strunjlre nu este o 
„materie" didactică, d o necesitate e- 
conomlcă ș! sodalh. este viața însăși. 
Vor deprinde ăpo! nu meserii „de 
catedră", d profesii noi, necesare ori- 
dnd pregătirii lor pentru viață.

Ing. Petre Vllrâ, directorul gene
ral al Rafinăriei Ploiești :

— Colaborarea noastră cu Liceul nr. 
2 e mnl veche, dar abia in cursul a- 
nulul școlar trecut a căpătat o formă 
foarte convcanbilă pentru liceu șl 
pentru uzină șl. In general, pentru so
cietate, pentru ldeea de integrare a 
tinerelului studios In angrenajul con
cret a! vieții noaislre economice. De 
ce e convenabilă pentru uzină acea
stă colaborare 7 întii pentru că, aflln- 
du-se aici die șase ore pe săptâml- 
nâ, aproape 800 de liceeni fac țl el 
die ceva pentru producția noastră ; 
dublează uncie posturi de muncă din 
instalații, ajută ia urmărirea unor pa-

ceva 1a ele. Acum priceperea lor ă 
crescut Șl slnt șLei cineva.,

Nu, acum nu-1 mal Îngrijorează 
perspectiva unei nereușite la exame
nul de admitere In facultate. Orizon
turile lor de viață au devenit mal 
largi. Știu acum, ău șl‘ declarat-o. că 
în Intimitatea condiției deh,muncitor 
al unei Industrii moderne ®e găsesc 
mari satisfacții; că pregătirea do .cul
tură generală din liceu constituie șl 
pentru omul de la mașină o condiție 
a Împlinirii personalității In societa
tea noastră. Multi -și-au descoperit 

ț nici, In uzină, nidovârntele vocații șl se . 
gindesc cu seriozitate să fie dedice 
unei profesii a cărei exercitare le-o 
asigură urina. ,

Acum, după toate aceste fapte, vom 
înțelege mal bine optimismul tovară
șului director general al urinei. Poate 
fi sigur, Intr-adevăr, că din rindul 
acestor elevi mulțl vor veni, după ab
solvirea liceului, oh ocupe In uzină, 
posturi de muncitori cu o bună pre
gătire, cu mari disponibilități de a-șl 

'?_ aloglile șl,
,cu o minte lu-
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doua oară inrd nu ntnl 
grefise cl,‘ greșiseră 
alții cu el. Mețterul ti 
spusese chiar din pri
ma ri: „Mâi ■ bălele, 
nu ejti potrivii pen
tru meseria asta. Mai 
încearcă si tu altele. 
Incd cjli tlndr 1“

Curind iți1 dăduse ■ 
seama că meșterul 
pronunțate de fapt o 
sentință. Pe ce bază 7 
Cu ce acta doveditoa
re 7 Aja I se păruse 
lui, meșterului. Sim
patia Iul ie-ndrepta 
spre alții cu mai pp- 
(ind știință de carte, 
mal fără pretenții ți 
care, din dnd în dnd, 
mai plăteau țl clte-o! 
halbă. „Tu ețti bun da 
inpiner. Du-te ți te fă 
inginer 1“ Numai cd 
Hndrul nostru voia «d 
fie un bun muncitor,

te. nu știu, ’C mai ve
dem-.” Șl meșterul n-a 
întreprins 'nimic, fn 
ședințele de secție, -el; 
băiatul, a făcut nume
roase propuneri, în 
rind cu’dfțlL Propune
rile au intrat lntr-un 
proces verbal ți-ucblo 

- au rămas. ' Afund, el, 
băiatul conștiindoi, 
s-a dus la inginer. 
„Foarte bine că ml-ai 
spus. Slnt de acord cu 
propunerile dumltale. 
zîcuma du-te și discu
tă cu ’meșterul, ca să 
pornim o acliune co
mună P După ca l-a 
ascultat cu mult -inte
res, meșterul a pro
mis : „Da. da, mă gin- 
deam si'eu că trebuie 
să facem ceva—° Si 
nu s-a făcut nimic. 
Atunci, ol, băiatul, s-a 
adresat inginerului șef. 
Acesta i-a dat dreptate 
— și i-a trimis la in- 

------________ _ _____ glner ; inginerul. ' fi
la alții, mai deștepți P 'feste — la meșter.
Si vreme de dncl luni Cind au aifzit cd vrea 
de zile ara l-a ținut să plece, toți'au zis cd 
mețt.erul, ți nici o dată . le pare rău și ■ i-au 
nu i-a spus o vorbă propus să mal rdmlhă 
ca lumea. Lucra băia
tul în rind cu ceilalți, 
uneori mai t 
dec.lt aceștia, și tot de-

„.Vina omul azi, 
semnează un angaja
ment, se bucurd da 
rwțle avantaje — din
tre care primul cita 
acela cd deprinde o 
meserje — iar după 

' clteva luni pleacă In 
alld parte, Iți vede de 
alte treburi. Aceaitd 
nestatornicie a unora, 
care « stinjenește pe 
alocuri procesul do 
producție, constituie 
obiectul unor preocu
pări cu caracter edu- 
catio; O acțiune lău
dabilă a uteehtUor din 
Capliald i-a ajutat pe 
mulțl'Mieii de treabă 
«d-ți găsească un loc 
de muncd — locul po
trivit, din cita le stă
teau la dispoziție. Cei 
mai multi dintre aceș
tia Iți respectă anga
jamentele semnale, in- 
serllndu-se, nu peste ‘ă țtie cd-țl merltd ți 
multa vreme, in rin- salariul, ți aprecierile 
dul muncitorilor de bune sau rele. „Du-te 
nădejde. Alții Imd, 
după numai două, trei 
luni, au pornit in cău
tarea altor locuri de 
muncă, du semnat noi 
angajamente pe care, 
din păcate, le-au dat 
repede ultarii. Cauzele 
sini numeroase — șl 
din cite tini.' am vrea 
să ne referim acum la 
una singură.

Un tlnăr de două
zeci ți trei de ani pă- 

curlnd. al 
de muncd.
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noastră, In

I;

ciulind

ț

B-

li

A

mai 
tiitre-

I

vine ®ă cred, 
chiar n mea 1

î

H

glodurile in altă parte, 
cu tabieturi, cu nepo
țel adorabili, ale căror

rele de Intreținorb alo
Drept urmare, chiar tl!n oVU II111 Ml 
pectivă, elevi! au început să-și

.«despărțit. Cum _ 
d jiu de acord să

mdcar 
. . - să-mi

ii de ce al refusal 7 
înțeleg, 
n.va. de

'twișr.t ,-l t. t ;n»i 
oca ai r

’ ■ ’t Jp*' "
' -SI,, ț'us

St. P., 
maistru

gtndurl. $i
după clteva lungi mi
nute de meditație a 
ridicat privirea :

— Știi că ăi drepta-

tifică prin acte de muncă șl creație.

,k

Invitație la cunoașterea unor liceeni care zîmbesc 

amintindu-și de o eroare

DESPRE CE EROARE ESTE VORBA ?

ta tea lor de— oameni ăl uzlneL, Fap
tul in sine constituie una dintre cele, 
mal elocvente confirmări ale valorii 
acestei Inițiative. E! ne vorbește des
pre legătura firească ce, s-a creat In
tre elevi «jl uzină, despre sentimentul 
do mlndrie de care slnt stăplnlțl acum 
tinerii prin angajarea lor lntr-un pro
ces productiv, care-i fortifică in în
crederea pe care o au In capadtalea 
lor do a se face utilL

Să-l ascultăm acum pe el Înșiși— 
Am îh față două fele șl trei băieți 
rare tocmai se, pregătesc să-ți preia 
schimbul" In uzină.

. — Vorb!(l-ml despre primele voas
tre glnduri atund cind ați pășit In u- 
zlnăle-am cerul’.

Dlcaz Ionescn, anul IV D (Bicaz — 
pentru că tatăl său a lucrat la cons
trucția marii hidrocentrale șl a ținut 
ca fiul său eă poarte acest nume cu 
o rezonanță spednlă In Inima celor 
caro nu semnat primul maro act de 

romebrt 'repară aparte"™! rimgta. nnl1 d<S
de măsură șl control, produc .unele Început al joclnllsmulul) .
mici piesa de schimb;.. Dar. d&sigur,' . spwn riropț. am pătruns
dștigul mare nu pWvftrâ ad Afcl j cTde • , iS" Taflnărlo oi. sentimente,.contradlc- ta |Ptul c4 °

gătlre, cu mari disponibilități c 
Însuși în profunzi rac tehnoloa! 
așa cum &e exprima, „cu o ml: 
minată0.

O singură părere dc rău, pe deplin 
Îndreptățită, nutresc conducătorii uri- 

. net, al liceului, maiștrii, jnunclloril 
uzinei, ca și elevii Înșiși: aceea'că, 
plnă’ la ora de față, rtu există cadrul 
legal care să permită uzinei ca* ta 
«rtrțîtul a patru ani de practică! în- 
tr-b profesie (mnl mult de G®> de 
ore), elevii să poată primi un certifi
cat de calificare. Blnelriteloa, după' un 
examen riguros. Intr-adevăr, de ce 
fă fie nevolți acești elevi — după ce 
.«l-au însușit. In atari condiții favora
bile — o meserie — să mal treacă ul
terior, pur formal, prin cursuri de call-' 
Scare 7 De ce n-ar putea primi, o ■ 
data cu diploma de bacalaureat, șl. di
ploma de strungar, lăcătuș, umectat, 
operator chimist etc. 7 tată o între
bare dl fie poate de legitimă pentru 
ministerele de resort.

Plnă una-alta, elevii Liceului nr. 2 
din Ploiești se bucură din plin de le
gitimația pe care le-o dă rafinăria. O 
bucurie pentru mulțl neașteptată™ 
El poartă dc pe acum In buzunar nu 
o simplă legitimație de poartă, d 
mult mal mult : o legitimație de an- 
rV»a 4n î rv c- wa/asnlnri 1 i l-î» I xk’

un lucru nu numai necesar, dar și 
pasionant șl am descoi>arit că slnt 
Infinit mai multe domeniile care ’sie 
pot atrage... — completează Bicaz 
loncscu.

— Șl poate că mulțl dintre noi — 
continuă Marian Bușcă, din anul IV 
C — 'nu mal susțin acum cu atita con
vingere că unica lor perspectlvjl de a, 
se realiza In viață este aceea de a de
veni medici, profesori; Ingineri—

Nu Ie cerusem să-și destălnule con
cluziile contactului lor cu uzina. Ei 
singuri au simțit nevoia să-șl comu
nice reflecțiile care-l fac acum, 
cum s-au exprimat, jsâ albă' o 
imagine despre lume*1.

Ml-au vorbi t despre munca lor In 
uzină ca despre ,,<> sărbătoare flăptă- 
mlnală". Ml-au vorbit cu reală emo
ție despre muncitorii șl malșlrU care 
se ocupă de ei.

— Cum să vă spun 7 Ne iubesc, ne 
Înconjoară cu atenție, ca pe propriii 
lor copil — remarcă Vloriea Nlca, din , 
anul IV C. '

— Vă almțlțl âcolb niște „told-! 
rațl° 7 ■_ , 1

— A, nldcfecuml Sinlcm 'solidtați, 
după puterile nba6țre;'*-H0ef§&lta^d 
Întotdeauna ușor. Dar nici hu fugim 
de muncă și de răspunderi, cum,și-ar 
putea închipui Lâ Ințeput cre
deam că noi, fetele, n-o să reușim 
::lm!e In instalațiile rafinăriei. , Pe 
urmă am văzut nu numai că ne 
descurcăm destul de ușor, dar că e șl. 
plăcui. Munca e mult ușurată de 
automatizări. E do-a dreptul fasci
nant «să urmărești un proces chimic 
pe cadranele panourilor de comandă— 
De două or! piuă acum, după multe 
lecții teoretice și practice, muncitorii,J 
dc qcoIo m-au lăsat să conduc eu o 
parte din Instalație». Ml-a fost o fri
că L_ De-acum nu mal era un joc.

• .ipinp' șliftfhjwJ'lțîH
a ceea ce au învățat In școală se cer
tifică prin acte de muncă șl creație. 
Sentimentul iiiLliifițlt îl Însoțește pe 
actfșLl liceeni In lot ceea ce fac In 
uzină. Unii dintre el au venit să se ' 
inițieze In meseria de nmedst (apa
rate de măsură și control). Mult timp 
au luat lecții teoretice, apoi li s-au 
încredințat unele aparate mal simple. 
Lx)-au desfăcut, le-au examinat. în
cet, Încet li s-a dat să șl repare die'

fI

e pentru mulțl neașteptată— 
irlă do pe acum In buzunar nu 
iplă legitimație de poartă, ci 

gajare Intr-o responsabilitate concre
tă. o legitimație pentru porțile viito
rului™

Mihai CARANFIL

teri’ nu știau mal nimic despre rafi
năria noastră șl. In general, despre 
oricare nltă uzină, descoperă aici un 
univers de muncă, de viață ; In mod 
cert le vn capta Interesul ®! vor privi 
cu alți ochi perspectiva - unei munci 
industriata. Unii ișl vor descoperi 
astfel adevărata lor vocație șl nu mă 
Îndoiesc, efi-i vom avea-aid mal tir- 
zlu ca muncitori cu înaltă calificare, 
maiștri și tehnicieni... Evident, nu e 
un act de™ , filantropie din partea 
noastră, ci un Interes direct. Intere
sul de a ne recruta lucrători cu o 
minte luminată, cu temeinice cunoș
tințe. No facem apoi o datorie de pă
rinți : aceea de n le oferi acestor li

cii teama de un anumit'necunoscut, 
îmi spuneam: ce legătură are urina 
asta cu mine, care vreau să, devin un 
„teoretician0 ? ■

Lucia Spiridon, anul IV D :
— Ce mal contează acum cu ce sen

timente am Inferat 7 Vft Imaginați că 
mă întrebam ce caut ou, o fată, lntr-o 
Industrie unde! ziceam, munca e atlt 
de crea...de grea...

Sorin Bența. amil IV C
— Aveam o părere greșită despre 

uzină...
Spunlnd toate acestea, elevii cu 

care discut zlmbcsc Intr-un anumit 
fel; In felul In care orice oaa zlm- 
bcșîfi atund dnd este nevoit să-și a-

răsea, de
■vtreilea loc __ ______ __

Se întreba țl el inco- fotografii le arăta cui 
tro să mal apuce, ți 
cine să mai aibă în
credere fn el. după a- 
titea peripeții 7 I Gre
șise. recunoștea, orețl- 
se pierind din primul 
loc, se tot ținuseră al
ții da el, că-n altă 
parte ar fi mal bine, 
condiții mai pe măsu
ra pretențiilor Iul, oa
meni mai de treabă,. A

o vreme ți «I aibă 
. , încredere că se.va face 

cu spor ordine In toate, mețfe- 
w-sf.iu. *1 îvî dă- rul va icți curind la 

geaba. Atunci, a hotă- pensie ele. El n-a avut 
rit să-fi caute alt loc. răbdare sd mal ațtep- 

Mefterul de-aici era te acea ti... Nu ceruse 
un om de treabă, eu o atenție aparte, nu 

... ... . ripnjjB niciodată la
ața ceva, el numai cea 
cuvenită. Acum caută 
un nou loc de muncă. 
Trebuie să-l convin-sc nimerea. „îmi place ______

de tine, măi băiete, că gem pe acest tlnăr de 
ai chef de lucrul Ți
ne-o așa. numai să nu 
obosești prea repede P 
In cinci luni de tile, 
meșterul nu s-a inte
resai măcar o dală 
cum o duce, cum se 
descurcă. prin ce greu
tăți trece, l-a spus el 
cite cava.. „Mdi băic-

douăzecl si trei de ani 
că indiferenta de care 
ț-a ciocnit este inllm- 
plătoare, inadmisibilă 
țl cd va Ir.tflni. negre
lii, oameni adevirați 
care-l așteaptă™

Sini sigur cd-l vom 
convinge.

Nlcolae TIC

d'friijă rAi 
f;br:ri tp

>2 ej iijrnWi'ffi -șan te,

Repartiția e 
Nu e falsă ?

— Mă jignești, doar sîht 
om cinstit 1 Nu vezi sem
nătura vicepreședintelui ? 
Poftim, convlnge-te, mai am 
In buzunnr și trite repartiții 
do locuințe cu aceeași sem
nătură. Ei, șl acum : mia.

— lat-o, e în plic. îl șl 
. desfac să vezi că sini zece 

adevărate.-ȘJ cui ziceai 
că-i sini destinați banii ?

— Nu țl-am epuș ? Șe
fului I

— Șl cine, mă rog, e șeful 
ăsta allt de pretențios ?

— Ce le privește 7 Dă-ml 
banii șl gata I Eu mă mul
țumesc cu farfuriile oiea 
frumoase do pe pereții gar
sonierei tn care te-al mu
tat. Să te conduc pînă acasă 
să ml le dai ?

— Altădată, domnule 
șpoctor. Acum...

în clipa următoare,MMMI _ ®e-J
nlcd Molssa, Inspector la 
serviciul dc gospodărie lo- 
cativă din cadrul Consiliu
lui popular municipal Satu- 
Mn.re. era condus de doi 
procurori șl un lucrător de 
mllitie spre biroul de 
anchetă penală. Luarea dc 
mită so făptuise tn plin 
centrul orașului, pe stradă, 
zlua-n amiaza mare. Jenlcă 
miza atlt do mult pe 
,steaua" Iul Incît ajunsese 
flă-șl săvlrșească faptelo ‘ 
necinstite In văzul lumii. 
Toiul — fără nici o ezitare, 
cu un calm și o siguranță 

■dc-a dreptul deconcertanta.
Episodul 1-nm fl putut 

expedia lntr-un „fapt di
vers0 dacă nu s-nr eltua , 
sub Incidența mnl multor 
Implicații. Să ascultăm 
întll clteva mărturii sem- 

■ nlficntlve privind acest 
caz Ieșit din comun.

— ML s-a întocmit foaia 
de repartiție pentru o gar
sonieră, care mi s-a turi- 
hult de către conducerea 
Iniroprlnderll noastre — ne 
povestește Ionel Daraban, 
ealariat ta fabrica do ma
șini casrilce emailate. Am 
văzut cu ochii mei partea 
db la ,.cotor" a repartiției, 
deci era ctar că fusese în
tocmită. șl, lotuși, parcă in
tervenise ceva necurat la 
mijloc. Cel do ta spațiu au 
dat garsoniera In card a- 
veam dreptul unei alte per
soane,, care de altfel nld nu 
o locuiește, ca dovadă că a 
băgat acolo doi elevi cub- 
chlriațl. Rețineți : un drept 
al meu, aprobat și legalizat 
în scris, trebuia să-l cuce
resc pe anumite „căi” din 
miinlle unora ca Molssa.

— Am făcut pe puțin 
cincisprezece drumuri,, cind 
!■’ spațiul' locativ, cind la

fiectln de gospodărie comu
nală, ca să obțin foaia de 
repartiție pentru o garso
nieră atribuită ,de fabrică 
— Intervine In discuție Ll- 
viu Pop de ta aceeași în
treprindere. Șl tot de n- 
Utea ori a trebuit, de
sigur, eă părăsesc locul 

. de muncă. Ml-era șl 
rușine de la o vreme să 
mal cer bilet do voie de la 
conducerea întreprinderii 1 
Cind l-am întrebat po In
spector ce-l cu repartiția 
mea, ml-a răspuns-: ,,Se 
face. E trimisă ta semnat

— întruclt am fost sfă
tuită chiar de către cei da 
La spațiu ®ă mă mut In gar
soniera ce ml eu atribuise, 
deși nu intrasem încă In 
posesia foii de repartiție — 
ne relatează începutul In- 
tlmplărH Ana Popflau. e- 
roina „mituirii0 la începu
tul anchetai noastre — 
ml-am luat camera în pri
mire, am zugrăvit-o și am 
mobi la t-o. |După ce am fă
cut acest pas, Motan a în
ceput să mă „onoreze0 cu 
vizite tot mal Insistente. 
M-am pilns ■ unei colege,

in ultimele Iun! n’ „agoni
sit» UBOQ de lei - n.n.).

— Ați luat vreo măsură 
de sancționare, pentru a-1 
lecui pe vlnovâțj ?

— Nu... pentru că Molssa 
șl-a luat un aiiKzJamcnt 
(sic !), dar de-acum Îna
inte vo! fi mal atent, voi 
controla dt ga poate de 
îndeaproape... ca să nu w 
mai dea naștere la alte 
compllcațtl... , - ,

Spre ghinionul zelosului 
apărător al neregulilor 
ospătate* cu angajamente, 
a doua zi după discuția de

cit însuși... șeful gospodă
riei comunale a 'consiliului 
popular. Pentru aceasta a 
trebuit Insă să-l amintesc 
că, in urmă cu diva timp, 
dumnealui, Dumitru Rolaru, 
s-a prezentat ta primul 
vicepreședinte cerlndu-1, 
nici mai mult nld mal pu
țin, decit să-l acopere o 
,unică" ilegalitate „In caz 
că va fl nevoie0.

— Da, da — Ișl amln- 
” tește cu același aer dega

jat D. R. — ml-am asfal
tat curtea șl, cum n-aveam 
balast, am solicitat un so

la vicepreședinte. încă n-a 
soslt“. Curtoa, Iml ziceam, 
cit do multe zLle «Ini ne
cesara pentru o simplă 
semnătură I Chestiunea s-a 
rezolvat numai după ce 
m-am pțlna unui secretar 
al: comitetului municipal do 
partid, care a Intervenit 
personal pentru ca să Intru 
in drepturi. Agresiv. Molssa 
m-a luat In primire, a- 
cuzlndu-mă că nț fi pro
cedat „netovărășe®tc“, dar 
pe urmă a fntors-o blind, 
zlcîndu-mi că m-am pripit, 
că dacă aș fl avut puțină 
răbdare rni-ar fl „aranjat0 
el o garsonieră confort unu. 
fl năpădise, pasă-ml-l& 
grija față de om.

Procedeul Iul Molssa ere 
simplu. Mal Inlîl ducea re
partițiile la semnat. De o- 
blcel le primea semnate In 
npeeașl zi sau tn ziua urrnă- 

■ toare. Dar o dată Intrate tn 
buzuhnrul aău fără fund, 
ele nu mal ajungeau nici
cum In miinlle destinatari
lor. „Vezi bine, omule, Încă 
nu s-au întors de ta ®em: 
nat". Cu alte cuvinte, eu 

■ mi-am făcut datoria, aș
teaptă să și-o facă și alțiL 
Iar pe parcurs începeau 
presiunile. De felurite ge. 
nuri.

care m-a sfătuit să nu ac
cept să plătesc ceea ce sta
tui nostru floclaltst tml n- 
cordă pe drept Am Infor
mat conducerea Intreprin- j 
derll unde lucrez de pla
nul Iul Molssa șl urmarea 
e cea pe care o ștltl : s-a 
pus capăt unei practici o- 
noroase.

Cum de a putut opera 
funcționarul necistlt î Ce a 
favorizat apariția lipitori
lor ?

Ne-au surprins senină
tatea șl detașarea totală ca 
care privește faptele șeful 
sectorului de gospodărie 
comunală. Dumitru Rolaru, 
în subordinea căruia se 
nfla serviciul de Eo.podă- 
rio locatlvâ.

— ‘ N-am știut nimic™ 
Am primit doar niște se
sizări (!) cum că unii in
spectori s-ar purta dur cu 
lumea. Dar știți și dum
neavoastră cum e ta spa
țiu (condescendent, D. R. 
are aerul că ar fl Încli
nat să legalizeze duritatea 
Ift raporturile cu cetățeni! ! 
n.n.). Molssa și toți ceilalți 
funcționari s-au dovedit 
buni. Au fost supuși, 
cultători... s-rai strădi 
(intr-adevăr, Molssa 
străduit Intr-aUt că numai

mal sus

ce președintei ui do resort al 
consIHulUl popular, o con-, 
fruntare Inopinată între 
aceeași Am Popdan și 
un alt Inspected de la 
spațiu. Nlcotap Șeme-, 
nluc. Rezultatul 7 Slrlns cu ■ 
ușa, N.S. a fost nevoit să 
recunoască faptul că ■ și ■ el, 
ta riadul său? dlnd friu 
liber pornirilor sale dc 
craidon, a asaltat-o pc A.P. 
cu propuneri agresive. Fi- 
>ește, tot In perioada șan
tajului cu repartiția.

Cit privește acel „nevi
novat" : „N-am văzul, n-am 
auzit* invocat de șeful 
gospodăriei comunale, un 
răspuns edificator nl l-a 
furnizat primul vicepreșe
dinte al consulului popu
lar municipal : „Cind li 
semnalam ciț sînt cetățeni 
care ac plîng de unele afa
ceri tenebroase de ta spa
țiul locativ, Rotaru sărea 
In sus ca ars*.

Cititorul se va întreba, 
pe bună dreptate, dacă nu 
cumva. D. R. avea el mo
tivele sole să umble cu 
mănuși. Paradoxul situației 
n făcut ca răspunsul să 
nl-1 ofere — parțial, ce-î 
drept — nimeni altul de-

fer, Salariat de-al nostru, 
să efectueze ua"tmuport 
cu camionul™ Da, pe gra
tis. dar ce, e o crimă că 
ara beneficiat șl eu,, după 
atițta ani de serviciu con- 
ștlinclon. exemplar, de, un 
camion de balast ?

Ciudată mentalitate : anii 
de „serviciu conștiincios” 
Iți dau dreptul să vlrl mina 
In buzunarul statului, să te 
bucuri de avantaje neme- 
rllale ?! Se știe doar că 
nici o funcție șl nici un 
merit nn dan dreptul Ia În
călcarea legilor rialului 
socialist. Dimpotrivă I

— Bine, ctar de ce aveați 
nevoie de „acoperire" 7 — 
11 întreb din nou pe D. R.

— Păi ce să tac dacă a 
venit peste mine’ comisia 
pentru controlul averilor?™

Toate cele Intlmplnte pun 
cu pregnanță In relief o 
problemă: etică dintre cele' 
mal Importante : c vorba do 
onoarea șl demnlialea func
ționarului public, singura 
JustlflcBra admisibilă a 
autorității ș!' prnstanței 
sale in relațiile cu miile de 
cetățeni pe care are dato
ria fundamentală să-l ser
vească, nn să-l aservească. 
Cum s-a , putut produce a-

baterea de Jn ticesi prin
cipiu general 7

linii cetățeni — chiar-șl 
persoane din fruntea con
siliului popular municipal 
— n-au fost in necunoștm- 
ță do cauză că ta serviciul 
de gospodărie locatlvâ sa 
petrec unele treburi tul
buri, dubioase. Se Intim- 
ptau cazuri dnd solldtanți, 
vonlțl în audiențe ta con
siliul popular, iți pierdeau 
cumpătul spunlnd : „Va să 
zică așa merge... : dacă 
„dai0 primești locuință, 
dacă hu — rfimil fără*.

— De cite ori vreun ce
tățean făcea asemenea a- 
firmațll —'ne relatează to
varășul loan Cădnrlu, prim- 
vlcepreșcdlnte al comitetu
lui executiv al consiliului 
popular municipal — mă 
simțeam lezat in - numele 
organului pe care ti re
prezint E de ajuns, deci, 
ca unul dintre slujitorii 
aparatului să săvîrșească o 
Ilegalitate pentru ca aceas
ta să arunce o umbră 
asupra prestigiului întregii 
instituții.

O reflecție Justă, nimic 
de zis. Dar de ce, o data ce 
existau semne precise In 
această privință, nu s-a 
acționat In n!d un fel 7 
„A fi lezat" șl a nu cer
cam, a nu lua măsuri do 
prevenire reprezintă o , 
atitudine pasivă, de neîn
țeles din-partea unor fac
tori do răspundere. Nu 
erau suficiente semnalele 
cetățenilor — mal ales atlt 
de frecvente — pentru a 
deveni grijulii cu bunul 
renume / al Instituției? 
Trebuie oare să așteptam 
neapărat flagrantul delict 
pentru a ne sesiza de u- 
nele nereguli in funcționa
rea unul serviciu de ase
menea Importanță publică? 
Acesta Întrebări ea adre
sează firesc conducerii con
siliului popular municipal 
sătmărean șl, Indeotebl, 
vicepreședintelui de resort, 
Ștefan pcrcgl.

N. R. Ita cîteva zile de 
ta efectuarea anchetei 
noastre, comuniștii din or
ganizația de bază a consi
liului popular municipal au 

. pus In discuție “gravele ca
rențe manifestate In acti
vitatea șefului sectorului 
de gospodărie comunală, 
Dumitru Rotaru, căruia l-au 
dat în unanimitate sancțiu
nea „vot de blam cu aver
tisment".

întrebările de mal sus 
rămin Insă în suspensie. 
Așteaptă cuvenitele . răs
punsuri

Octav GJaUMEZA

•ătttr

dc profesie 
malrițer, a 

fost, acum diva ilmp, 
promovat In funcția 
de adjunct al șefului 
de secție. E un bun 
tehnician țl un bun 
organizator al proce
selor tehnologice. Are 
imaginație, Inițiativă, 
un ochi critic s> mai 
are plăcerea de a 
rnund. De curind s-a 
leit ți împrejurarea 
care l-ar fl ajutat id 
devină șeful secției, 
dar n-a • devenit, țl 
asta pentru încd una 
dintre callldtUe sale ; 
poale cea mai da preț 
dintre toate-.

Iată cum s-au petre
cut lucrurile: șeful 
secției, om mai in 
virstd, slmțlndu-se 
cam bolnav, a cerut să 
treacă intr-o altă 
muncă. Conducerea u- 
zinei era pe cala sd-1 
aprobe cererea, cu 
condiția să găsească 
imediat un om In loc ; 
omul acela — toată 
lumea a fost unanimă 
in această părere — 
nu putea fl altul decit 
St. P. Numai cd, In 
ședința ce a avut loc 
la conducerea uzinei 
pe accartd iernă, St. P.

j
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Aglaia arc două fele, 
dar le-a făcut de tină- 
ră ți pa urmă a ră
mas văduvă de timpu
riu. Acum una din 
fiice e la școala de 
(ublnpincrl ți cealaltă 
termină liceul, agricol;t 
la treizeci ți țaia de 
ani ai el, femela cu 
fata ca picrțica, .cine! 
zimbește cu o sprin
ceană ridicată se 
moale inima-n flăcăi.

Acuma, dacă s-a pus 
problema ca «Stenii să 
deprindă mecanizarea. 
Aglala s-a prezentat ți 
ea de rale. chiar cu 
bucurie, la cursul de 
manevrare a tractoru
lui. Lelițele stau deo
parte in curtea sediu
lui, sfarmă semințe de 
bostan in dinți si .spe
ră in secret ca noua 
eleud să intre măcar 
o dată cu vehiculul 
intr-un gard. ..Profe
sorul”, care n-are da
cii vreo, douăzeci ți 
ceva de ani. se uită 
mai mult-in ochii că
prui fi adinei al A- 
glalei decit la miinlle 
el de pe manete țl-i 
dă explicații încet, cu 
Jumătate de gură. 
Vreo elitra băieți ți 
vreo două fete așteap
tă ți el să le bind ria
dul la ora de practică 
a conducerii. Președin
tele ■ veghează asupra 
Invălămlntulul cu pă
lăria pe nai ; ori poa
te cd picotește așa, pe 
turtii ’ -■>!■ - ■

Aalaia e atentă st 
harnică ; ț-a 'Încălzit 
fi Intîi azvirle surafe-

rillipb
a spus „nu* Spre sur
prinderea celor de 
fală. Pe loc n-a dat 
nici un fel de expli
cații. Șt-a întărit doar 
refuzul, repetindu-l.

După ședință, șeful 
secției l-a tras mai 
deoparte ți l-a ' " 
bat :

— Si, totuși, 
mie al putea 
spui de ct 
Personal, nu 
Țl-e teamă, cumva, 
răspundere ?

— Nu, țfll bine
nu. Am să-ți , spun a- 
devăralul motiv. Noi 
doi, șefule, alcătuim 
un tandem foarte bun. 
Ne completăm reci
proc. Eu mă pricep 
destul de bine la par
tea tehnologică, cunosc 
fiecare mașină ți știu, 
ce i se poate cere. Iar 
dumneata te pricepi 
foarte bine la oameni. 
Știi sd, impui o idee, 
fill să'semeni lacre- . 
dorea, țlil sd te apro
pii de.un om. Aceste 
două laturi ale activi
tății noastre, oamenii 
ți tehnologia, stnt de

. — -w- — __2

«d .. 
pleci ?

Șeful a rămas pe

lor cojocelul fără ml- 
necl, pe urmă scoate 
șl edeiuta neagră da 
pe cap, lățind părul 
auriu in bătaia datu
lui de primăvară. 
Tractoristul s-a cam 
încălzit și el ți îmi 
pare că In focul strimt 
de Hngă cabină mai 
mult ișl fine miinlle 
pa umerii puternici șl 
drepți ai „elecei0 de-' 
dj pe volan. Tractorul 
se răsucește la dreap
ta, fa stingă, joacă pe 
loc, o ia înapoi țl In 
cele din urmă o zbu
ghește pe după sediu, 
care are în spate o 
curte largă cil un sta
dion.

Așteptăm toll sd se 
întoarcă, dar uite cd 
zăbovește cam mult ! 
se aude numai păcă- 
nitu! aspru, neîntre
rupt al motorului. 
Președintele devine a- 
tent, dlndil-și pălăria 
pe ceafă țl ■ ■■ ■ 
urechile.

Si. deodătd, tracto
rul se ivește de după 
colț, zlțurdind ca un 
mini, făclnd un roto
col lung, elegant, apoi 
lulnd-o drept spre 
scările ceardacului — 
atlt de- iute, Incit leli
țele, ințiorate. îți uită 
semințele In strangă- 
refele dinților, speria-' 
te ca nu cumva mațl- 
na să dea peste pre
ședinte. Dar nu dă ; se 
oprește ia tanc, la 
cincizeci de centimetri 
de trepte, fir brusc, 
exact, 'cu o frinfi șol- 
tică. nemaipomenită.

numai

te ? Bine, rdmln. . . 
totuțl, nu-(l pare rău 
cd ai refuzat un pri
lej de avansare ?

— Să flui sincer, îmi 
cam pare râu. Dar 
țtlu cd pentru secția 
noastră e mai bini 
dacă sintem aici a- 
mlndol...

Au trecut de atunci 
elteca luni. -Tandemul 
s-a păstrat, cei doi au 
țl uitat, probabil, In
timidarea.

Mi-am amintit-o eu, 
pindindu-md nu nu
mai la sinceritatea ți 
frumusețea atitudinii, 
ci fl la faptul cd ad
junctul va ții să 
meargă cu un pas mal 
departe. îți va alia 
deci priceperea teh
nologică cu priceperea 
„la oameni”. Sper cd 
va nărui spre acecslă 
formă de . „tandem0, 
propria oriedrei munci 
de răspundere încre
dințate de societatea 
noastră.

C. MHIAI

- Ce-al, fă? 
supără președintele — 
te-a bătut toarele-n 
cap, vrei să ta sul cu 
znamenla în ceardac 7

— El na, glumii ți 
cu ! — ride Aglaia, să
rind din șeaua tracto
rului ca o fetiță.

— Șl pe Andrei unde 
l-ai prăpădit ?■— se 
Interesează ■ deodată, 
nelinlțtif. părintele 
cooperativei.

Iritr-adevăr, profe
sorul nu e pe nicăieri.

Apare insă ți al, pă
șind încetișor pe lingă 
zid, plin de praf, fără 
șapcă și In’trucitra ne
sigur pe un picior.

— Am cotit eu prea 
în loc și a căzut din 
cabină — explică liniș
tită Aglaia. Împleîin- 
du-și părul. Nu se ține 
de ce trebuia cind îmi 
arată cum se conduce, 
și uite c-a păfit-o.

Andrei tace suspect, 
scuturlndu-se cu greu
tate de praf.

Lelițele Irbucneic 
Intr-un ris ncsfăvilit.

Numai președintele 
nu ride, fi face semn 
tractoristului să intre 
după el in birou, pro
babil ca id-i explice 
încă o dată răspunde
rile unui profesor față 
de elevi, mal ales cind 
profesorul e flăcău șl 
eleva o femele mlndră 
de cinstea ei — chiar 
dacă ochii li slnt gă
leți șl aura ca mierea.

Valentin 
SILVESTRU



Ieri, la Ateneul Român
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uzinale construite ? In șapte unități, unele suprafețe ni 
■ " ne-a *erau deloc, sau erau Insuficient va
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în cadrul un|i adunări publice s-a constituit
Ml’B-JSX.

Marți, 4 aprilie, n avut Ioc In Ate
neul fiomăn adunarea de constituire 
a Asociației „ROMANȚA", a,țezăinlnt 
obștesc' pentru relațiile cu emigrația, 
convocată la inițiativa unul larg grup 
de personalități oie vieții 'publice, din 
cele mal' dlierlțe' domenLi de activi
tate din țara noastră. ,

La adunare au. participat oameni 
de știință, artă.șl cultură, cadre de 
conducere din activitatea economică 
și socială, conducători ai cultelor re
ligioase, muncitori, țărani șl olțl oa
meni al’ mundi din Capitala și din 
alto localități — 'â-omâni; maghiari, ■ 
germani și de;, alto naționalități.

La propunerea, acad. , Șorigin Tl- 
țelca. vicepreședinte al Academici Re
publicii Socialiste România, adunarea 
a ales un prezidiu format dîn : Radu 
Bellgnn. ațtist al poporului, directorul 
Teatrului Național din București. proL 
univ. Balogh Edgar, de, ta Universi
tatea „Babeș-Bolyal" din Cluj. Ion 
Dumitrescu, , președintele Uniunii 
Compozitorilor, prof. univ. Zoo Du- 
mllrescu-Bușulenga. vicepreședinte al 
Academiei de științe sociale șl poli
tice. Maria Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări tNațlonale și‘Vicepre
ședintă a Consiliului Național, ol Fe
meilor.'-Hajdu GyfizO. ■ reitactor-șet al 
revtatel „Igaz Szd“, —'Tg. Mureș. 
M.ujptorul fon Jalea, președinte . de 
onoare al Uniunii Artiștilor Plastici, 
acad. Athanase Joja, vicepreședinte al 
Academiei Republicii Socialiste Româ
nia.. pfof. univ. Valentin Llpattl. scrii
torul FrnnZ Llebhnrdl, pro.L univ. 
Mircea’ Malița, ministrul. educației, șl 
Invăț&mîntulul. Justinian Marina, pa
triarhul Bisericii Ortodoxe Române., 
prof. univ. Roman Moldovan, pre
ședintele. Camerei de Comerț, acad. 
Mlron Nlcplescu. președintele Acade
mie! Rcpubllcit Socialiste România, 
Nlcolae Păduraru, mentor meca
nic, la uzinele ..Timpuri noi" din 
București, Molie Popa, țăran coo
perator din Apoldu de Jos, Ju
dețul Sibiu, scriitorul Marin Preda, 
directorul editurii „Curtea Româ
nească", acad. Alexandru ■ Roset'U, 
Costache Troiuș, directorul ' ge
neral al Centralei Industriale Hune
doara, prof. univ. Gheorghe Zâne, 
membru corespondent al Academiei* 
Republicii Socialiste România.

Lucrările adunării au fost condu-
K de'acad/Mlțon Nleolescu.

în numele Comitetului de Inlțla-
Tțțjft^acad. A3 
zentât o expu 
taior'caro stai 
^asociații 
grația.

Rcfcrlndu-®e In prestigiul crescîhd 
da caro se bucură.azi in lume Româ
nia sodaltată, prestigiu clădit pe s- 
dlncllo prefaceri sociale și, politice, 
pe marile Infăptulri dln viața noas
tră economică șl culturală, vorbito
rul a subliniat că dezvoltarea mul
tilaterală a țării- operă a hărni
ciei, Inventivității și Idealurilor 
Înalte ale Întregii națiuni — se da- 
toreșto socialismului, faptului că po
porul român este astăzi’stă pinul des
tinului său. p® ..care ș!-l făurește 
potrivit propriilor sale. aspiraf. li.

Dmț; dacă realizările țării noastre 
pe plen Intern șl Internațional, a ară
tat vorbitorul, găsesc falit de puter
nice ecouri In opinia publică mon
dială, ni’se pare firesc ca Intre me
sajele de prețuire pentru opera po
porului român venite de peste hotare, 
do încredere In rosturile sale lsto- 

ssy •• •«-" * 
auzim glasuri șl să Înregistrăm ati
tudini ce sa .disting prin, nota .parti
culare de interes stau afecțiune. Els 
vin din partea emigraților originari 
(Un România,' fajll locuitori al patriei 
noastre sau descendențl al lor s'alr- 
liți de-a lungul timpului -în alle țări, 
atașați prin variate fire de meleagu
rile, românești, do poporul și civili
zația noastră.

Integrați prin activitatea lor In via
ța socială șl culturală a numeroasa 
state, cu care țara noastră desfășoa
ră relații de colaborare și prie
tenie, cel mal mulțl din acești 
oameni consideră un titlu do 
cinste să-și afirme originea lor 
din România, cultivă Imaginea locu
rilor in care, s-nu născut el,sau pă
rinții lor, limba și datinile româ
nești. urmăresc cu interes efortul 
constructiv șl realizările poporului de 
care se-simt,’prin originea lor. puter
nic atașați.

Emigrații originari din ' România 
sSnf atentl Ia tot ce Înfăptuiesc ro
mânii ■din (ară. in felul cum fructi
ficăm bogățiile solului sau ne .orga
nizăm traiul. Ia rezultatele inventi
vității noastre, la modul de valorlfl- 
carp-șl, cinstire a tradițiilor spiritua
le. la felul cum ne afirmăm pe plan

menționat In * continuare vorbitorul, 
slnt cunoscuta de noi șl. In deplină 
concordanță cu interesele țării, con- 
alderăm că a răspunde la ele, cu 
principialitate șl demnitate, este o 
datorie morală. ■

Emigrații originari din. România 
pot contribui șl .la cunoașterea .reali
tăților românești pe plan mondial, 
a politicii tie pace șl colaboraro inter
națională a României, lai stringerea 
legăturilor dintre țara noastră șl , 
statele In care locule.sc. Slnt memo
rabile In ,acest' sens cuvintele adre- 
KÎta de președintele Nlcolae Cenușescu 
membrilor .coloniei române din
Viena la InUhiLrea cu aceștia In 
1570 : „AcUohlncL astfel, vft ‘faceți____ „Acțlonlnd- astfel, vă faceți 
datoria atit față de patria In care 
vaâțl născut, dt șl fată de patria In 
care friJțl șl vă desfâșuțațl astăzi ac
tivitatea,.. Acțlonlnd astfel, veți 
.putea spune că destflșurațl o activi
tate rodnică, că slntețl cu adevărat 
aoli al poporului'român*.

Sutele de mil de emigrați originari 
din Romănln, de naționalitate ro
mâni sau din rindurile naționalităților 
conlocuitoare germani, maghiari, 
evrof și alții — au In comun con- 
șiljlnța. originii loc din țara noastră, 
a 'apartenenței lor Ia un spațiu geo
grafic șl ^spiritual' de nelnlocu.lL Tot 
mal, vie ■ este nevoia lor d'ț a se 
Împărtăși din tezaurul de valori al. 
țării și dorința de a contribui la 
propășirea el

Cu asemenea convingeri, a precizat 
acad. Athanase Joja, ne-am Întrunit 
In această bătrină vatră de lumină', A- 
tenoul Român, dornici să găsim Îm
preună noi forme de Intflrirc a legă
turilor emigrației cu țara.. Instrumen
tul cel mal potrivit.pentru Împlinirea 
acestui gtad ni s-a'părut a ,fl infiln- 
țarea unul așezămlnt tobșlesc deschis 
tuturor căilor de conlucrare șl căruia 
nu l-om putea propune alt nume de- 
dt acela pe care toți, înăuntrul sau 
In afara granițelor’țării, 11 purtăm 
în Inimă șl In minte : „ROMANIA*.

Ideea Înființării acestui așezămlnt 
obștesc, Îmbrățișată de un larg grop 
de oameni din toate categoriile sociale 
ale țării, a ajuns Mtăzl la stadiul In 
cnre poale fl transpusă Intr-o operă 
pe care o considerăm do importanță 
națională.

Dorim de ta bun Început săi. subli
niem, s-a arătat In continuare, că ac
tivitatea Asociației „ROMANIA" șl 
relnVile el,in exir;rior:se"'voc Jswtșțe* 
!ritr-uri respect desăvlrțîl atit ăl leâl- 
lt>r țării noastre, ât‘ și'al reglehiehlă-.' 
ffiiw legale din statele 'db reședință 
ale acestor emigrați originari de la 
noL Acțlonlnd in. spiritul principiilor 
promovate de politica externă a Româ
niei, nsodnția va reduce o contribuție 
la stringerep legăturilor prietenești 
cu celelalte popoare, la dezvoltarea 
unul climat de colaborare cu toate 
statele lumii. Dacă in activitatea aso
ciației Ta câre-ne glndlm, a mențio
nat vorbitorul, nu ne propunem ră 
facom prozelitism, nu putem să nu 
spunem răspicat că vom respinge ho- 
tărit orice manifestare de denigrare 
a ' țării, a culturii ol, orice Încercare 
de n umbri prestigiul șl eforturile 
constructive ale României. Nu ne În
doim că alături de noi vor sta .toți 
oamenii-de bună credință, toți cei 
care, plecați din' țară sau urmași ol 
unor mal vechi emigrați, păstrează 
conștiința originii ion dIn România șî 
nud In străfundul, acestei conștiințe 
datoria de a ee ralia efortului mul-

României: de azL
In numele grupului de-Inițiativă,, 

vorbitorul n enunțat cltevn idei des
pre țelurile programatice si activita
tea osoclațlel preconizate. Așezămln- 
tul .la a cârui constituire ne-am gin- 
dlt. a arătat vorbitorul, este,1 cum 
spuneam, obștesc, deschis tuturor bu
năvoințelor din țară- șl de peste ho
tare. Dezvoltlnd relații In cele mal va
riate forme — culturale, economice, 
educative, șl altele — acest nșezămlnt 

. trebuie să-și propună, după părerea 
noastră, să răspundă așteptărilor e- 
mlgrațiior. dorinței lor de a partici
pa la creația economică șl 'culturală 
din tară. La' mai buna cunoaștere o 
României pe plan internațional. Do n- 
.semeneo. asoclațln va avea să desfă
șoare o, largă activitate de Informare 
asupra realităților rwhâneșțl con
temporane, asupra transformărilor 
care au avut șl au loc In viața eco
nomică'®! socială a țării, asupra poli
ticii externe^ pe care o promovează 
România șl a lărgirii relațiilor, el cu 
«tataie JtimiL In spiritul,, ideilor ,do 
pace șl colaborare Intre popoare.

Un all obiectiv important al neo- ■ 
clațiel 11 ■■constituie o mal amplă di
fuzare a valorilor culturii, științei1 .șl 

.O, ia .u.u. vmu. .w Brte! românești, o mal stăruitoare gri-1'
mondial. Mereu mal puternică. este Jă de a răspunde dorinței exprimate

' a?1 " -'.. Z __ £ «'.a i m-r» ff 8 mal ilcFH s» 1 i mhl i 'dorința masei largi a- celor • plecați 
din România de a fi Informați asu
pra realităților șl. progreselor noas
tre, de a cunoaște mâ.l bine creațiile 
culturii românești șl de a-și asigura 
accesul la ele prin păstrarea acelui 
tezaur de Înțelepciune ș! frumusețe 
care este limba maternă.

Aceste dorințe îl manifestări. •
■ ■ .* ■■ •

de emigrați de cultivam a limbii ma- ' 
teme. Asociația ar putea astfel .să în- 
curajeza șl iă înlesnească. programa 
cultural-nrtistlce,1 activități editoria
le, o mai bună cunoaștere a civiliza
ției românești șl a realităților noastre 
de azi, prin" felurite mijloace, cum 
or' fi .cartea, filmul, expozițiile, tur
neele artistice, conferințele etc.

Un prim pas In acest seas va fl 
făcut prin-publicarea unul săptitml- 
nal de Informație generală șl cul
turală onestă și la zi „Tribuna Româ
niei".

Un alt-capitol ’posibil al activității 
asociației ar- trebui să fie înlesnirea 
rezolvării inițiativelor șl problemelor 
personale de ordin educativ, familial, 
comercial, juridic ete.' ale celor stabi
liți in alta țări : succesiunii reHăsl- 
rea rudelor, efectuarea de studii In 
țară sau alte chestiuni de ordin per
sonal' ,

Scopul Inait și generos al acțiunii 
noastre, a 'arătat vorbitorul In con
tinuare, ne va asigura, sin tem În
credințați. cel nial.larg sprijin, pil-, 
bile sau privat, in țară șl peste lio
ta re. ȘI cred că trebuie să exprim, 
In numele grupului responsabil do 
inițiativa acestei adunări, convinge
rea noastră' fermă că oșaiămtniul, pa 
care ti dorim. Ișl va justifica me
nirea prin participarea deschisă, 
multilaterală, a membrilor coloniilor 
românești din străinătate.

în încheiere, ! vorbitorul a spus : 
„Tuturor celor, dornici de o ase
menea colaborare șl cnre cred ca noi 
că România nu este numai un loc 
geografic, ci mal ales o prezență 
spirituală, originală .In. contextul ci
vilizației mondiale sau, cum frumos 
spuneau bătrlnil noștri, „O gură de 
ral*1. -tuturor celor caro înțeleg ea' 
noi că această civilizație întrunește, 
alături de cele mai nobile idealuri, 
ale lumii contemporane, valori viu- 
parpetuatc din cel mai îndepărtat 
trecut, tuturor acestora programul 
nostru le este deschis. Deschis spre o 
acțiune comună, care orc drept stin
dard un nume ce ne rezumă țelurile : 
„ROMANIA".

La dezbaterile pe marginea expune
rii prezentate au luat cuvlntul : Ion 
Dumitrescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor, prof. univ. Zoo Du- 
mltrescu-Bușulenga, Aurel Bozgan, 
directorul Institutului da cercetări șl 
proiectări mașlnl-unelte și agregate 
București, dramaturgul Horla Lovl- 
nescu, Uajdu Gydzfl, redactor șef al 
revistei ;,Igaz SzB" din Tg. Mureș, 
Justin Molsescu; mitropolitul Moldo
vei șl ol Sucevei, prof. univ. Șcrban 
Cioculescu, Bruno wQrlz, director al 
Teatrului do stat- german din Timi
șoara, Dina Cocea, artistă emerită, șl 
publicistul Petre Ghlață, care au 
subliniat însemnătatea deo i lista taa 
inițiativei1 de ro'MtitUira;‘?a;-’aSbdrfiU^ 
și au făcut propuneri’, MpHvlnd’rfoH’. 
mele de activitate ale acesteia.

Participanțil la adunare au adop
tat apoi actul de constituire a Aso- 
clațlei, prezentat de acad. Alexan
dru Roselti, șl nu alea Consiliul de 
eonducerc ai* asociației.' din -care fac 
parte reprezentanți de frunte al 
științei, artei șl culturii, cadre do 
conducere din economie, muncitori, 
țărani, membri ai corpului didactic, 
ziariști, reprezentanți ui cultelor.

în cadrul primei ședințe a Cohsl- 
J-»j conducere al. asociației

------- - Biroul Consiliului. avh._ 
ca președinte pe .acad. Alhanaso 
Joia ; vicepreședinți — Ing. Aurel 
Bozgan, prof. univ. C. C. Glurescu, 
ziaristul Hajdu GyhzS (Tg. Mu
reș), acad. Arthur Kreihdler. prof, 
univ. Valentin Lipatll, drama
turgul , lloria Lovinescu, poetul 
de limbă germană Cristian Mau
rer,-actor la Teatrul de stat din 
Sibiu, șij.acad. .Șerban pielea ;■ se
cretar general, — prof. Virgil’.Căn- 
dea ; membri — Paul Anghtd, - scrii
tor ; George Aposiu., sculptor ; Ba
logh Edgar, profesor unlversit ir 
(Cluj) ; Ion Dodu Bălan, vicepre
ședinta ,al Consiliului Culturii șl 
Educației Sbctallște ; Llvlu ! Ciu
lei,, regizor, directorul Teatrului „Lu
cia Sturdza Bulandra"acad, Henri 
Coandă, ‘ministru consilier ia Consi
liul de Stat; Romeo Crețu. ziarist.; 
Ion ‘Dumitreseu. președintele Uniu
nii Com pori tarilor ; Beato Fredn- 
nov. . , artistă emerită; Mihnea 
Gheorghiu, prim-vlcepreședînte al 
I.R.R.CLS. ; Maria Groza, vicepre
ședintă a Marii Adunări Naționale; 
vjeepreședințăa Consiliulul Național 
al Femeilor ; . Kovacs Gydrgy. artist 
al poporului (Țg. Mureș) : Mircea 
Mal Ița. .ministrul educației ,țjl In- 
vățămlntiilul ; Mellusz. Jozseph. -vi
cepreședinte al. Uniunii Scriitorilor ; 
Juslln, Molsescu. mitropolitul Moldo
vei șl ni Sucevei ; Miros Nlcoiescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialisto Rpcnânta ; Alexandru llo- 
scțtt,^academician : Henri H. Stahl, 
președintele Secției de sociologic a 
Academjei de științe sociale șl po
litice'; Troian Șlețânescu. nrcjedJn-

1 tele U.A.S.R. ; Iosif Steinbach, dl- 
rectohili general al Combinatului de 
confecții 'șl tricotaje București : 
Bruno WQriz,; directorul Teatrului 
gerTrtanJde stat din Timișoara. . .

Totodată, nu fost constituite comi
siile pe‘ probleme.ale' asociației, al
cătuite din membrU al Consiliului de 
conducere și din reprezentanți al 
unor Instituții șl organizații centrale.' 
Scriitorul. Paul Ah ah el a fost desem
nat radactor-șef al-gazetei „Tribuna 
României", organ al AwclatleL

în numele grupului

■i,

i

T

rea noastră fermă că așczămlnluL pe 

nirea prin participarea deschisă,

ii

conducere din economie, muncitori, 
țărani, membri al corpului didactic, 
ziariști. reprezentanți al cultelor.

Ilulul do 
fost ales ... -k'alui. avind

mal; Esi-„— 
a suprafețelor t

— Nu avem altă soluție — ne-a 
r&șpuiM Inginerul-șef Mihai • Sinllo- 
nescu. Cerințele; îndeplinirii planului 
de producție, te obligă să recalculezj.' 
să-ți reevaluezi , continuu rezervele, 
să cauți noi și noi modalități de a 
mal „dUnta“ ril! de cil'spațiul uzinal 
de care dispui. Poate așa se șl ex
plică faptul că. față de alte, uzine șl 
fabrici din țară (mal „bogate" In su
prafețe) noi consemnăm, pe metru 
pătrat uzinal construit, rezultate net 
superioare.

— Concret, care slnt aceste rezul
tate 7 .

— Comparativ cu anul 1003. anul 
trecut s-a obținut pe mp de supra
față eonstruliă o producție de 2ă ori 
mal marc, tar în acest an, prin a- 
pltcarea- unor stu - " 
dll de organizare ■ 
superioară a u- 
nor linii de fa-' 
brlcațle șl înfi
ințarea secțiilor 
de pompe de in
jecție cu distri
buție, producția 
pe metru pătrat 
va fi cu peste 10 
ta suta mal ma
re dcclt ccb în
registrata in 1971. 
I-a o-a actuală, 
mașinile și nlllă- 
Jelc ocupă, din 
suprafața totală 
construită, 72 la 
suta. Este im co
eficient foarte rl- , 
dicat ; după pă
rerea noastră el 
depășește chiar șl 
pc cal consem
nat in unități sî-

. m’Jaro din , străi
nătate.

La uzina-1 din - •
Sinaia, «forturile stăruitoare pen
tru folosirea intensivă a spa
țiilor construita au determinat nu 
numai reașezări și amplasări clț mai 
bine glmJite ale mașinilor, ci șl In
troducerea In procesul de producție a 
unor utilaje do mnre-productivitate. 
Clnd nu n fost posibil să * fie adusă 
această* „zestre" tehnică din altă par
te, atunci ea a fost realizată In uzină 
cu forțe proprii. Nu Intlmplător, 

'prevederile planului tehnic de auto- 
utltare al unltațli slnt, în acest an, ■ 
cu 78 ta sută superioare față de cele 
din 1971. Această'cifră vorbește de 
la- sine despre amploarea autodotă- 
rll in Întreprinderea din Sinaia.

— Și ea va mai crește — np-a n- 
slgurai tovarășul Aurel Boghicl, di
rectorul uzinei — pentru că in scopul 
ridicării productivității muncii și fo
losirii intensive a spațiilor construite 
vom declanșa. In curind, o amplă ac
țiune de modernizare a utilajelor 
existente. Bunăoară, toate mașinile 
noastre universale vor ti echipate cu ' 
capote multlax ș! mese Indexate ; de 
osemenerț, se va trece la un sistem 
automat de alimentare cu piese a' u- 
nor mașlnL Tot In acest an se reali- „ 
zează unele Instalnții speciale, de de- 
bavurare cu vibrator. In vederea folo
sirii mal raționale a spațiilor In sec-! 
țllle re’>;iective, Înlocuirii muticii ma- 
nualo și exemplele ar putea conti
nua.

Problemă de Importanță primor
dială pentru sporirea eficienței fon
durilor fixe din Industrie in 
actualul cincinal, ■ utilizarea de
plină, cil mal producUyă.ra șpa- ț 
țlîlor uzinalejcrmstrutie prcocupățnia- t 
joritatea întreprinderilor constructoa
re de mașini, alte unități economice, 
fiind una din direcțiile acțiunii de 
organizare superioară a‘producției și 
a munciL în acest sens, se poate 
spune că atit In anul trecut, dt șl In 
acest nn s-au Intenriflcat eforturile 
pentru „umplerea" suprafețelor con
struita cu capacități do producție cit 
mal bine dimensionate, că In unele 
grupuri‘de uzine șl chiar In Județe 
întregi B-a‘pornit o acțiune de am
ploare In acest domeniu, bine condu-" 
șă de organele și organizațiile de 
partid, de comitetele șl con
siliile oamenilor muncii alo 
cărei rezultate merită tă fio 

' cunoscute șl gcnerallzate’cu grijă; po
trivit specificului fiecărei întreprin
deri, sarcinilor sale do producție ■ 
dezvoltării in perioada curentă * șl de 
perspectivă.

O asemenea.acțiune este caracteris
tică nu numai pentru Uzina de meca
nică fină din Sinaia, ale cărei reali
zări Ih acest domeniu tgc cinste co
lectivului el. cl și pentru MULTE ÎN
TREPRINDERI DIN JUDEȚUL 
CLUJ. În acest județ, din Inițiati
va organelor de partid, colective for
mate din acilvLțti de partid, 
specialiști ai sucursalei 1 Băncii 
de Investiții șl al Direcției Județene 
de statistică- au efectuat, cu eliva

complexă șl. trebuie analizată In a- nerulul respectiv, Iar acesta este de-
dincime. Mal Intll, valorificarea spa- plasat automat la locul de încărcare,
țillor’uilntoe ron»tralle:ltrebule pri-&. 
vită atit pe orizontală, cit șl pe ver
ticală. In toate cele trei întreprinderi,

. pe orizontală,*pe metrul pătrat de su-'" .
pcafață uzinalii construită se obține o , cală n spațiilor uzinale constn 

pistele intr-o întreprindere sau alta. producție In continuă creștere; ta fabrica ,23 Augusl“ din Sntu
Rezultatele 7 La Fabrica de porțelan Uzina de strunguritdin Arad, de pil- s-a opiat pentru o altă variantă : am-

”■■ ■ ■' ■ — ■. dă; comparativ cu anul trecut, in plasarea de transportoare aeriene,
primul trimestru din acest an acest (conveloare) In secțiile de turnătoria,
spor a fost cu circa 12 ta sulă mai emailaj, montai, ceea ce asigură utl-
mare. Cit privește Uzina de Uzarea înălțimii halelor construite,
vagoane din Arad, dacă pe an- Cu toate acestea, după cum ne>spu- 
samblul ei , producția pe metru nea tovarășul Nlcolae SllaghL ;lngl-
păteat de suprafață construită r^jrul-șet al fabricii; In (sectoarele de.
este demnă de remarcat. Intre sec- producție ale. Întreprinderii _șxlsțA' 
țllle «de există 'mari decalaje In 
acest domeniu : In secția de forță se 
obține o producție de peste 8 ori mal 
mică dedt cea consemnată pe an
samblul întreprinderii, In secția, de

■ . . ...I -....T S

care stat utilizate spațiile productive. 
Analizele întreprinse au relevat că, . .. - n'u
______ __________ _____ ______ _ jvărk; 
iorlficate In scopuri productive. Evi
dent, au fost stabilite măsuri de na
tură să înlăture situațiile critice" de
pistate intr-o Întreprindere sau alta, 
din Cluj, i»e un spațiu insuficient u- 
tlIlMt a fost organizată o secție pen
tru . producerea articolelor care pre
supune o Ihnltă măiestrie ” artistică, ' 
In mod asemănător procedlndu-se cu 
încă .200 mp disponibili’.- unde so 
montează o altă instalație productiva.' 
La fabrica de trleolaje „Someșul" 
s-au amplasat 70 mașini de tricotat 
rectULnll Intr-un spațiu nefolosit mal 
înainte, iar intr-o clădire utilizată ca 
măgărie de deșeuri — încă W mașini 
de tricotat" Bune rezultate nu obținut

pe electrocarul ce-1 transizortă acolo 
unde este rolicltat. O soluție, desi
gur, ingenioasă, care rezolvă In mnTs 
măsură. problema folosirii pe verti
cală a șpațlllor uzinale construite; La 

In continuă creștere ; ta ’ fabrica Mare
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PUOGRAMUT. I

l,W Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

I.Ci Secvențe din „Promenada 
duminicală".

»,Z3 Prim-plan : acad. Vallie
Mina.

©rS3 animatO ■■ familie rao-
z’cQlâ, ■'

10,05 Curs de Umha francezi (Lcc- 
Ua a 10-a).

10.33 Telecinemateea pentru copil 
al tineret „Cele trei lumi ale 
lui Gulliver*.

n.M TeleJurnaL
i;;r: Tcleșcoală • Concepția ma- 

lerlallst-dtalectlcă despre de
terminism tu raport cu ști In- _

(a contemporană. TTeriniĂ-: 
prof. univ. dr. Ludwig GrQn- 

’ ' faerg (.Jrtldzoflo, șt sodailsm 
șUInflfic" — anul IV liceu) 
â Funcpa exponentiate, func
ția logsrilmlcă. Ecuații expt>- 
nențlale și Eogariunlce. Pre- 
zT.ta : prof. dr. docent Gh. 
Tfi. Gheorghiu de la fnsllta- 
tul< politehnic București (Ma
tematică — In ajutorul can- 
dldațllor la concursul de. ad
mitere). , ■

1S.3Î—17.C3 Curs de limba engleză 
(Lecția a ®-a — reluare).

17.33 Deschiderea emisiunii de 
dupâ-amlazft.

17,15 „O vlalâ pentru o Idee" s 
. ' ‘ Pavlov (T). - ■

Ui,(3 Timp șl anotimp tn agricul
tură

18.33 Vetre folclorice : Cin tec șl
jec din Maramureș.'Emisiune 
de Theodora Popescu șl Ma
rianii BaaiL.i Consultant Geor- * 
ge Deriețeanu.

1»,00 Oameni isl fapte : „Profesia 
de agricultor*. Reportaj de

Stefan. Răcoriți ■ .»! Tfberlu 
Vălâșescu.

15,13 jragcrea Pronbexpres. 1
1B,M 1W1 de seri : Aventurile, color 

doi cățel. ' ■ ■
1J,W Telejurnal
M,10 Avanpremiera.
»,13.Te!eclnemateca ..Hnmlef. 

Rafcta : Lawrence Ollrier. Cu: 
Lawrence Ollrier, Jean Sim
mons. PrezIntS : Ecaterina 
Oprolu.’ •

S2,M „SI de ore”. ■
PROGRAMUL fl

13.10 Cricoîul. ii culorile 
, animat pentru coplL

33^3: Melodii distractiva;— program 
realizat de Televiziunea bul
gara. ' "■

31.10 Agenda.
51.10 Cluburi sportive bucureîtcne.
71.43 Arta plMUidi Mari

1143 Film aerial : „Patru lanchlșll 
șl un cline" (XXII. ■ »

__  „___ J muzee 
ale lumii. , Plcarao la Antibes.

șl un cline" (XXI). ■
kf ” ■' J

i
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este demnă de remarcat. Intre sec- producție ale întreprinderii există .---- . lncă țpnjji suficiente care Ișl așteap
tă o mal judldonsă utilizare. „Deși 
nu . dispunem încă de cifre care &1 
exprime In viitor creșterea gradului 
de folosire a suprafețelor flntruclt 

proiectele slnt In 
curs de finaliza
re) — ne relata 
inglherul-șef — 
totuși pot spune 
cu certitudine că 
utilajele care vor 
fi introduse În 
cursul acestui an 
și In urmfttorul 
vizează moderni
zarea procesului 
tehnologic, spori
rea gradului de 
mecanizare șl creș
terea nivelului ca
litativ al produc
ției. In funcție 
de ’ Inslaiarca. u- 
nel noi prese (sec
ția presă este 
singura .„strangu
lată" din cele 5’., 
secții productive? 
de ea dcplnzlnd 

1 volumul produc
ției Întregii fa

brici) s-ar putea asigura un plus 
de producție globală anuală de 
cinci milioane Iei*. Un spor de pro
ducție ce nu poate fi neglijat, pen
tru clșllgaren căruia este necesar 
sprijinul forului de rasort, respec
tiv ei Ministerului Industriei Ușoare.

Evident, analiza noastră nu ,' are 
pretenția de a tl epuizat problema : 
ce producție se obține pe metru pă
trat de suprafață uzinală construită 
și nici de â da soluții In acest sens. 
Specialiștii Întreprinderilor, noastre, 
comitetele de oameni ut muncii, fo
rurile de resort din centrale șl mi
nistere .știu mal bine ceea ce au da 
făcuL Citeva concluzii se Impun însă. 
In uzinele noastre s-a acumulat in 
ultimii ani o vastă experiență in 
acest domeniu (de pildă, ta Uzina de 
mecanică fină dîn Sinaia), dar care 
nu este cunoscută îndeajuns șî nu 
este extinsă pe măsura cerințelor ,șl 
posibilităților. Aceasta, pe de o par
te. Pe de altă parte, chiar dacă s-au 
adoptat soluții de folosire intensivă " 
a spațiilor uzinale construite, nu în
totdeauna rezultatele înregistrate se 
ridică ta nivelul celor mal bune ob
ținute în întreprinderi din țară șl. 
de peste hotare. în al treilea rind, se 
manifestă tendința de a rezolva a- 
ceste probleme cu precădere pe 
bază de Investiții, negIIJlndu-se ac
țiunea de aulodotarc, acțiune tot mal 
viguroasă In multe întreprinderi, 
menită să asigure amplificarea „zes
trei" tehnice a producțleL Toate a- 
cește chestiuni L trebuie soluționate 
cit mai judieîos, nelnilrzla'., Intrucit 
— .așa cum ,sâ;dasprjnde din practică 
—’ln'fâbrlclîb șl uzln'ele, noastre cxls-r 
tă” Încă mnrif! rezerve netoioslte ,lnj 
domeniul spațiilor uzinale construite/ 
Prin valorificarea lor. producția poate 
crește In ritm susținut, fără investiții 
suplimentare, ceea ce este un semn 
al grijii de bun gospodar a fiecărui 
colectiv do întreprindere.

Petre NEDELCU, Constantin 
CĂPRARII, Gabriel GO1A, 

> Octav GRUMEZA, Alexandru 
MUREȘAN
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0 PROBLEMĂ ESENTL Ă A EFICIENTEI ECONOIXE

Cit se pndiic
■ ■ U-; ■ ?;■ * ' "■■■ - ■' ' <•' I

pe metruEJ IU il pati
. ^3 , k, , ;

a
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de suprafața lna ■ cunsnna
- - " - ■

ancheta economicăv- . ■ < t- ; •: ;? .

șl Uzina de fabricație, reparații șl 
montaj in agricultură din CloJ, Fa
brica dc sticlărie din Turda ș.a. Dar, 
cele" mai mari spații neproductive nu 
fost ‘ identificate la uzina „industria 
slrmei" din Cimpla Turztl, fabrica 
„Electroceramica" din Turda și la 
uzina. „Triumf din Cluj. în cadrul 
lor. cel puțin 7 500 metri pălrațl su
prafață construită nu erau utilizați. 
•Șl nu se poato-sjjune că producția 
nu avea nevoie de aceste spații uil- 
nale construite, numai că, așa, de la 
sine, nici un lucru nu se poate face, 
nici o suprafață bună pentru pro
ducție nu poale -fi pusă In; valoare. 
Do' pildă, la uzina „Industria slrmef 
din Cimpla Turzll, prin valorificarea 
unul spațiu de producție de 1350 me
tri pătrațl, folosit pînă nu de mult 
ca depozit, se poate asigura realiza
rea unul spor de producție de cel 
puțin 1 COT tone arcuri șl 20 OOff tone 
capacitate de recoacere pe an. în 
secțiile fabricii „Electroceramica" din 
Turda, care In.Ultimii ani a cuhos-' 

‘ cut o amplă dezvoltare, nu fost de
pistați 4 MO , mp dlșponiblliț-lh hala 
de fabricat porțelan șî 1 3OT mp In 
cea de ceramică specială. Cu prile
jul analizei, s-a prppua amplasarea 
In aceste spații uzinale a unor uti
laje pentru , fabricarea a 2 700 tone 
pe an izolatori electrici de porțelan 
șl 70 tone camere de stingere de 
medie tensiune pentru' cdntactoar.e, 
Do'.ar<!a acestor spații cu mijloace 
tehnico este Insă eșalonată de-a lun
gul timpului.’ cu termene hltilt prea 
Îndepărtate. într-o situație similară 
se află șl fabrica do bujll șl piese 
slnterizate „Triumf din Cluj. Aici, 
rămlne în continuare neutilizată 
o suprafață de MO mp tn hala 
piese slnterizate. rare va fl fo
losită. doar ln._ 1974. intrucit numai 
pentru această perioadă au fost con
tractate ulllnjele ce trebuie montata 
in spațiul uzinal respectivi

In cazul Întreprinderilor clujene de 
care' nm amintii s-au Identificat, 
deci, reale posibilități pentru sporirea 
volumului producției prin încărcarea 
cu mijloace tehnice a spațiilor uzi
nala construite, Din păcate însă u- 
nele din aceste analize — de altfel, 
temeinice, bine fundamentate — au 
rămas simple comstatArl Și nu in , 
toate unitățile s-a mers pînă la ca
pătul drumului. în sensul că valorifi
carea propriu-zlsă a sute șl mii de 
metri* pătratl din halele Industriale 
se află ihc-t sub seninul întrebării. 
S-a optat oare pentru soluția : „mal 
bine mai lirzlu dcclt niciodată 

Dar, ușa cum s-n desprins din In- 
vestlga|Jlle întreprinse In alte uni
tăți (este vorba de uzinele de strun
guri șl de vagoane dîn Arad, fabrica 
de mașini* casnice „23 August" din 

_ ___ ...._ ....___ Satu Mare) chestiunea folosirii com- 
ttmp In urmă. Investigații exigente în___ plete, rit nial productive a suprafe-
18 întreprinderi asupra modulul tn țelpr uzinale construite este" mal

"■ f '/u ‘ ' J, • ■■■ ’ > '[

perspectivă.

tlcă nu numai

i
I

i ‘ i r ;
!r e I cllx țl. otllla (ambele serii) : 
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mecanică — de peste S ori mal mică, 
Iar in cea de montaj do circa 2,5 ori 
mal mică. Decalaje asemănătoare e- 
xlslă. și intre sectoarele de producție 
aîefabricli ,‘,23 August" din Sa tu- 
Mare. O cauză esențiala a acostai 
situații constă in faptul că în 
întreprinderile respective nu s-aij 
soluționat inel, în mod Judicios, pro
blemele descongestionării secțiilor de 
materiale, semifabricate șl produse 
prelucrate șl nici cele referitoare 
ta transportul Intern. La secția de 
montaj a • Întreprinderii din Satu 
Mare, bunăoară, spațiile de depozi
tare ocupă Incâ mult loc, iar ta 
Uzina de vagoane din Arad obiecti
vul principal, de actualitate, II re- 
prezlnlâ tocmai raționalizarea tran
sportului Intern. Este bine, desigur, 
că-in această întreprindere, pentru 
raționalizarea' transportului interni 
s-au preconizat măsuri judicioase — 
Intre care alimentarea secțiilor din 
magazii șl depozite în mod centrali
zat, pe fluxuri alo fabricației, Îmbu
nătățirea șl chiar, opțlmlzorea tran
sporturilor Intersecții, ale pieselor 
finite la magazie, ale resturilor .de 
prelucrare ș.o. Important este Insă 
ca toate acestea să fie efectuate ne- 
Intîrziat, pentru eliberarea spațiilor 
uzinale ‘ construite șl redarea lor 
producției efective.

Tot la fel de însemnată este șl 
valorificarea pe. verticală a suprafe
țelor uzinale .construite. în hala>,.de

I prelucrări mecanice , a Uzinei,' de 
; fitrunguri din Arad, ‘'tnălțlmeă nb'esL 
“ teta atinge 10 metri, spațiu nejustl- 

flcat de mare, după opinia specialiș
tilor întreprinderii. Pentru folosirea 
lut s-a reorganizat amplasarea ma
șinilor, Iar In spațiul clșllgat, pe ver
ticală, s-a aranjai un depozit meca
nizat de piese finite. în ce constă rea
lizarea 1 Pe întreaga Înălțime a ha
lei a fost amenajată o rețea metali
că ce permite manevrarea containe
relor după sistemul lift. în funețjo 
de reperul de care este nevoie^ se 
apasă pe bulonul cu numărul contal-

1,38; 13; 19,83; M, FU> 
REASCA — 15,S3: 13. ’
a Plrasmanl : CAPITOL — S.Ma 
11,45; 14; 18,15; 1BJO; H,«.
• Program pentru copU t DOINA
- 19.
o Itel, pușiJule I 1 DOINA — 11,30; 
13,13; 18; 118,13; 80,33.
a Evadare din Planeta maimuțe
lor s luceafărul - e; n.is; 
13.M; ÎS; Mg»; BUCUREȘTI
- 9; 11,15; 13^9; 19,30; 18,43; zt.- 
o Mary Poppins : SCALA — SJS; 
13; U>,S3; M, FESTIVAL — «J0; 13; 
18,30; 13,313, FAVORIT — BJP; 12,30; 

-19,38; 19,SI
e Pentru c* se Iubesc s CENTRAL'
- f; 11,15; 13,30; 1C; 1B.U; 50,«,
MELODIA — 0; II.li; 13^3; 18; 
MJ0; 83,43. . -
£ Atunci l-am condamnat. pe , top 

moarte ; LUMINA — 9; Ui; 15;
13; W,W.
a Povestea micului cocoșat — 10; 

Ti; 14.SJ, ulscuJtl pentru cățel — 
l lt,»J; 19,45. Volga, Volga — 31 : 
. CINEMATECA (sala Union).’ 
I o Micul scajdAior i VICTORIA — 
, »;. 11,13; IMS: 18; 15,33; ®3,«. MIO-,
1 RIȚA — io; 1X33; 13; 17.®1; S9.

o pădurea pierdută : GIUVTTA — 
®; 11.15; 13,33; 18; 13,13; S5,», AU
RORA — «; 11,13; 13J0: 13.45 '
23,13.
o Incidentul ! FEROVIAR ■ 
11,13;' 13J0;_ 18; J3.43, VOL
GA — io; 1XM; 13; 17,30: ”* —•— 
RIA — s; 11,13; 1SJ0: IS;

’ S3,30.
o Intru.. .. I I„I --
civile : VIITORUL - 19;
s Tanu, omul junglei : e—18.30 
In continuare. Program de filme 
'----- TIMPURI
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GOSPODĂRIREAPĂȘUNILOR
Valea Moldovei, Ștulplcani, Oslra șl 
allele lucrările ar putea, fi mult 2- 
vonsate dacă nu s-ar aștepta, In' mod 
Inutil, prezența .unul tehnician al di
recției agricole care se deplasează 
de-a lungul unul itinerar de IOT kin, 
imposibil de cuprins de unul singur.

Consiliile populare trebuia să ac
ționeze cu discernămlnt șT operativi
tate pentru ca admlnlslrnrea ingrâî 
șAmlnlelor să se poată efectua' făitp 
nici o zi de InUrziere. Oricare crescă
tor de animale, bun gospodar, care a 
văzut o dată cum trebuia efectuată 
lucrarea respectivă o poate executa. 
Altfel, atunci clnd nu Intervin oa
menii, Intervin > spinii pe deasupra 
pâmlnlului șl clrtfțele pe dedesubt, 
dlstrugind pășunea așa cum s-a In- 
ttmplat In comuna Salcea din zona 
municipiului Suceava. Aici slut trei 
cooperative'agricole cu sectoare zoo
tehnice In plină dezvoltare, precum 
șl efective mori de animate aparț.1- 
nlnd membrilor cooperatori. Nu tre
buie să fii mure specialist pentru 
a-li da seama cit de stringente sini 
măsurile pentru dublarea șl chiar 
triplarea producției de iarbă pe fle
cara, hectar din cete peste 400 cit are 
pășunea. Or, lucrările planificata In 
acea-l an pentru îmbunătățirea izlnzu- 
lui se află In Jjstadlul de proiect®. Pe 
principalul trup de pășune, de * 
proxlmntiv 300 hectare, cit vezi 
ochii ou crescut ,.păduri" întregi 
spini, iar drtițde au făcut’ 
«te mușuroaie., Pe aici n-au

■ .-li.■ 4® ft '... . ■
(Urmare din pag. I) I’

J ■ - i i.
Influențează asupra stării de sănătate 
a animalelor; Aceste lucrări ar trebui 
completate cu un tratament adecvat, 
astfel incit pășunile să fie redate cir
cii! tulul economic, ffirt a periclita 
sănătatea animalelor. In această pri
vință este nevoie să acționeze cu 
promptitudine direcția agricolă Jude
țeană, consiliile ’ populare comunale 
caro’trebuie ț®ă sprijine ’șl sfi contro
leze activitatea circumscripțiilor 
veterinare do po raza lor do ac
tivistei

a Slraua Sudnlul ■ BUCEGI 
iB.so: 1»; .

. a Viașa de familie ; POPULAR
18,M; 13: ÎJ.15.
a Sacco șl VanzelU s BUZEȘTI 
1S,M; 13; 77J3.
a Torentul de fler > MUNCA'
18; 18;T3. ... - ■.
o Love story i PACEA —ill’; 13,0; 
ie: w.is.
a Tali eu. de-a «11a i ARTA — 
15,M: • IB: sc. 13. ,
a Ultimul războinic i LIRA — 
18,30; 18: t'J, 13.
a Antrack : LAROMET. — 13,33; 
17, K; I9J5). '
a Locoiencntul Ballltt î DRUMUL 
SĂRII — 13^3: 17,4.5; M, CIULEȘTI 
— 13.W: IB:. KU». ' >•,
a Dreptul de « te naște t MOȘI
LOR ISJO; IS; 30.13;i
S Osceola t CRÎNGASI — 15.33; 

: 33,18, FLAGiâRA — 13,30; 17.0;
33. . i
a Waterloo s COSMOS — 13,30: 1». 
a Mirii anului n ; VTTAN13,30; 
17.43; 15.

k

Pentru echilibrarea balanței fu
rajere, In județul Suceava conslliUo 
populare șl organlzaTțllie de‘ -partid 
de la sale nu Inlreprlmș numeroase 
acțiuni menita să sporească randa
mentul pășunilor, potențialul lor 
productiv. In , prezent esta foarte 
prețios exemplul personal > al «i- 
munlșlllor, al membrilor consiliilor 
populare, pentru antrenarea la . mun
că a tuturor cetațenltor. Pe tovară
șul Costache Sandu, secretarul co
mitetului comuna! de partid din 
Dumbrăveni, l-am găsit. împreună cu 
pesta IOT do cooperntorl, lucrlnd cot 
la cot cu el la executarea unor ca
nale de desecări pe pășunea comu
nei. „După ritmul în care avansea
ză lucrările, ■ spunea interlocutorul, 
putem fi siguri de scoaterea de sub 
influența excesului de umiditate a 
întregii suprafețe pe care băltește 
apa. Rină acum au fost administrate 
toate Ingrășămlntele chimice dispo
nibile, Iar pe talurile mal puțin pro
ductive s-au împrăștiat și însem
nate cantități de must de grajd". O
de către oamenii destoinici din Dum
brăveni, de ta care vecinii lor din 
Salcea șl (Un alte comune pot lua un 
bun exemplu.

Bine se lucrează ta întreținerea 
paJLștilor șl In alte .Localități. In co
muna Cacicn — după cum ne spu
nea tovarășul Nlcolac Bo'.ciuc, pri
marul comunei — pe Izlaz s-au admi
nistrat Îngrășăminte chimice, lu-, 
crare la caro șl-'ăti adun contribuția 
zeci de crescători de animale. Pe a- 
genda de lucru a consiliului popular 
se înscrie șl'acțiunea de defrișare a 
unei suprafețe de 33 hectare, efec
tuarea unor canale pentru înlătura
rea excesului de umiditate, precum 
și consolidarea terenurilor t J'__
eroziunii Stadiul acțiunilor pre
mergătoare p&țunatulul este avansat ' 
și In comuna Frasin. Tov. Iosif Chiș, 
primarul acestei localități, ne relata 
că‘din cele S60 ha dl însumează pă
șunea . comunală, o parte au fost 
fertilizate cu «uperfosfat încă din , 
toamnă, iar pe alta 3OT de hn se a- 
pllcă îngrășăminte pe bază de azot. 
Pentru efectuarea tuturor lucrărilor 
necesare, InL cadrul unei adunări 
populara membrii asociației crescă
torilor de animale au fost repartizați 
pe trupuri de pășune, de întreține
rea cărora răspund din primă
vară șl pînă In toamnă. In a- 
censtă comună, ca șl la PMtlnoasa,

!e a- 
l Cil 

J de
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«te mușuroaie.. Pe aid n-au tre
cut sape șl cazmale de mulțj ani 
deși secretarul consiliului popular, 
Aurelian Groza, ne spu&ese laî birou 
că respectivele lucrări ®-auf făcut 

uate cunurnn ne must oe nraja~. m dîn, ț0""™' Realitatea este că anl-
treabă gospodărească, făcută la timp “alele nu P™«u « IWe din pri--■ ....................... - cina mușuroaielor șl «pinilor caro

'•crose hcstingherlțl.
In realizarea măsurilor ameliora

tive menite eâ conducă la ridicarea 
potențialului productiv al pășunilor 
— sursă principală de hrană o anl- 

■ matelor pentru o îndelungată pe
rioadă a anului — se acționează cu 
prea multă încetineală. Toi allt do 
adevărat este faptul că șl acolo unde 
cursul acestor măsuri ee. află pe un 
făgaș bun există încă suficient loc 
pentru mal bine. SInt păreri In .con
sens cu concluziile, mult mal ample, 
reliefate In recenta plenară a comi
tetului județean de partid In care ee 
mențlorlează că- pentru întreținerea 

eunuso șl exploatarea eficientă a cotor peste
. -re_ 1.13 COT ha de pajiști naturale nu

o Radlotelevlzlunea romana (Stu
dioul din șir. Nuferilor) : Tribuna 
tinerilor soliști — concert dai In 
cinstea semicentenarului U.T.C. — 
.S3.
a Teatrul de opereta : Contele de 
Luxemburg — 19.S3.
a Teatrul „Luda Sttwdza Bulan- 
dra” (sala din bil. Schitu Măgu- 
reanu) : D^ale «carnavalului — 13; 
(sala din str. Alex. Safiia) : Vica
rul — SJ.
o Teatrul Mic : Ape șl oglinzi — 
i»,3a. .
o Teatrul _C. L Nottara" (sala 
Maglicru) : Huna seara, domnule 
Wilde - 13.M.
e Teatrul Gluleșd : Comedie cu 
olteni — 13,30."
e> Teatrul ..Ion Creangă" 1 Școala 
din llumuleșll — 10: ÎS.
a Teatrul sadrtc-murical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Blmblrlcă — 
1®,»; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — ÎMI
■ Teatrul de revistă ș! comedie, 
,Jon VaaRcscu" ; Fetele Dldlnel — 
I® .30.
o Ansamblul artistic ..Ransodla 
română"Ghiocel™ mărgăritare 
— 18J3.'
o Circul ..Globus" : Planetele rid 
sub cupolă — 13.75.

ÎS; lăM; 13; 17,30: 10, GLO- --------.... is,i5;

Intrarea liberi Ia Oficiul stitrll 
m., 

s Tartan, omul Junglei : P—1.0,30 '

documentare — îi5.*Î3
SOL

- a Aventuri In Ontario i PROGRE
SUL - W,ț3; 18; 83.13.
a Puterea șl adevărul : RAKOVA

, - 18.M; 19.
a Adio, domnule Chips t EXCEL
SIOR - O.M; 13; 1S.1B: 10.M, MO
DERN — 9; 1S,S): ÎS; 1».M. * 
a Facerea lumii i UNIREA — 
15.»: îs: ,80.13.
s Fericit cel care, ca UI Ise ; TO- 

ți Mis — 9: 11.15; 13.30'; ie: IB,1B;
sa.M. FL.SMURA — »; 11,15; 13J3: 
is: 10.1S: 83.30.
o Decolarea î FERENTARI — 
13.M 17,43; S3.!•a

î. .- ■A

s-au întreprins peste lot cele mal co
respunzătoare măsuri Cum este fi
resc, organele agricole, - comitetele 
de partid șl consiliile populare co
munale să organizeze largi acțiuni 
de masă In vederea Îndeplinirii 
exemplare a tuturor măsurilor-'pen
tru creșterea producției de iarbă pe 
fiecare hectar de pajiște. Este o ac
țiune de cea mal mare urgență șl 
Însemnătate pentru asigurarea fu
rajelor necesare creșterii efectivelor 
de hnlmnle ș! a producției acestora.

Ion MANEA
Gheorcjlic PARASCAN
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SClNTEIA miercuri 5 aprilie

Ședința Biroului Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană

în ziua de 4 aprilie a avut loc 1* 
București ședința Biroului' Conslllu- 
hsi oamenilor muncii de naționalitate 
germană din Republica Sodailslă 
România.

La ședință a participat tovax.lrol 
Mihai Gere. membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar aJ-C-.G.nl 
ÎLC-R. Au luat parte,' de, asemenea, 
activau al unor secții ale C.C. al Particlpanțjf la ședință au relevat cu
P.C.R., reprezentanți al Consiliului deosebita satisfacție rezultatele obțl-
Culturli și Educației -Socialiste. Mi- nute. In soluționarea măsurilor prcco-
nlsterulul Educației șl învățămlntulul. nlzate la plenară, fapt ce reflectă o
editurii „Krlterion” șl revistei „Ncue dată mal mult aplicarea neabătuta a
Literahir”. politicii marxlst-tenjnlste In proble-

BlrouJ n dezbătut Informarea cu ma națională n partidului nostru, in-
privlre la: rezolvarea .--„«-i
probleme rezultate din i 
sillulul oamenilor muncii de. națio
nalitate germană din 10 februarie 
lffîl, In lumina euvintărll tovarășului 
Nlcolae Ceauș^cu la aceasta plenară, 
cit șl planul de muncă al birouluL în 
cadrul dezbaterii a fost subliniată a- 
tențin deosebită pe care conducerea ' 
partidului, personal tovarășul Nlcotae

■ J ■fâs

Ceauțe.scu, o acordă soluționări! con
crete a diferitelor ' aspecte, specifice 
ale vieții și activității naționalităților 
conlocuitoare din țara-noastră, perfec
ționării cadrului instituțional menit să 
asigure partJdpnren efectivă a tutu
ror oamenilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, la întreaga activitate 
economică, politică șl socială n țării. 
Participant!! la ședință

nute In soluționarea măsurilor preeo-3 
dată mal mult aplicarea neabătută a 
politicii marxlst-lenlnlste In proble- 

principalelor tărlrea' unitățlT și~frăț!eT'dînîre”'toți 
plenara Con- • oamenii muncii, fără deosebire do 

naționalitate. In jiatria comună, Re
publica Socialistă România. De a- 
semenea. s-au făcut numeroase pro
puneri Tn vederea perfecționării mun
cii irolitice șl educative In rindul 
populației de naționalitate germană.

Biroul consIHulul a ade^tat apoi 
măsuri jșentra Îmbunătățirea | 
nuare a actlvjtățU .sate.

In conU-

A opta ediție a Festivalului național al artei studențești
Cea d-e-a opta ediție a Festivalului 

naț!o;i.'il al artei studențești, orgnni- 
.^t de Comitatul Executivul U.A.S.R„ 

1 In'colaborare cu Ministerul, Educației 
și învățâmintulul. - continuă Eâ - eo 
desfășoare cu succes.

După Cluj, unde festivalul a de
butat cu Întrecerea corurilor șl brl- 
gărilor. artistice de .agitație; începlnd 
de marț! Bucureștlul este cel de-al 
doilea centra universitar care găz
duiește nceaslă prestigioasă manifes
tare. Pină la 8 aprilie. In Capitală ee 
desfășoară Întrecerea ansamblurilor

Formații studențești dinfolcloricei 21.
Întreaga țară, reunind circa 1 O'TO de 
pnrticliranți, Ișl vor demonstra, pe 
scena Casei de cultură a studenților, 
măiestria artistică, vor educe cu ele 

'specificul local, prilejuind o adevft-;
rate sărbătoare a dansului, dntecu- 
1U1, porturilor șl obiceiurilor [>opu- 
lare.

întrecerea ansamblurilor folclorice 
se va Încheia cu un spectacol 
gală susținut de formațiile caro 
vor clasa pe primele locuri.

(Agerpres)

de
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Prima locomotivă de 5100 kW 

livrată R. S. F. Iugoslavia
CRAIOVA (Corespondentul 

„Sclnteii”, Nfetor Țulcu) :, La 
uzina „Eectroputere" Craiova a 
avut loc Ieri un eveniment' deo
sebit. în cadrul planului econo
mic de cooperare Intre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iu
goslavia a fost livrată, prima lo
comotivă electrică de 5100 kW 
fabricată de către constructorii 
de mușini șl aparate] electric 
crajovenl, dlntr-un lot mai marc 
de astfel de produse. La festivi
tate au fost prezenți Vania 
Vranlcan, director general ăl 
căilor ferate din Republica So
cialiste Federativă Iugoslavia, 
precum și reprezentanți al căi
lor ferate din toate republlcllo 

"a’k^ȘOîllav!?,'?i^<lrn^1 Mlhulecea,

zentanțl al organelor locale de 
partid șl de stat. Au fost, de 
asemenea, de față Isc Njego- 
van. ambasador al Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia 
la București, și Nlcolae Șândru, 
ambasadorul Republicii Socialis
te România la Belgrad..

Vorbind despre succesele ob
ținute do colectivul uzinei „E- 
lectroputere0 Cralovâ, inginerul 
Victor lonescu, director la Gru
pul de uzine, apnrataje șl ma
șini electrice („Elcctroputcre* 
Cralova), a. reliefat faptul că 
produsele cu emblema acestei 
uzine &o bucurii de un prestigiu 
unanim In peste 30 de țâri fn 
care slnt exportate.' Mal bine-do 
30 la sută din producția acostai

Cronica ziiei.7 WWW*" —

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Comcllu' 
Mânesdu. a primit o telegramă do 
mulțumiri- din partea ministrului su
pleant al afacerilor externe al Gre
ciei, Ch. Kanlhopoulos-Palatnas. pen
tru felicitările adresate, cîi prilejul 
zilei naționale a acestei lări

★ ■'
In cursul zilei de marți, senato

rul Abbas Massoudl, președintele 
Grupului de publicații Eliete ’ăt din 
Iran, care, la .invitația conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, (ace 
o vizite în țara noastră, a fost pri
mit de Vasile Gltga. acljunct al mi
nistrului afacerilor externe.

La Întrevedere a luat parte dr. A Ita WK n 1 A ikl nk wB ff wv-nA rk 4 « a 1 . ' V .Ahmad Ajdarl, însărcinatul cu afa- 
feri ad-lnterlm a! Iranului la Bucu- 
datorul Abbaa Massoudl a avut 
In aceeași, zl o întrevedere cu Ion 
Mărglnennu. secretar al Morii Adu
nări Naționale.' directorul general ai 
Agenției Române de Presă „Ager-

ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII INVĂȚAMIMTULUI

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT
/ ~ .____________

Chemarea 
tehnicii noi"

Cite un trandafir 
și 1 000 de' flori 

de fiecare
în Adjud. sute de cetățeni par

ticipă zilnic la acțiuni de gospodă
rire șl înfrumusețare. In toamna 
anului trecut, adjudenll au' con
struit, prin muncă patrioticii, o 
seră in care au foșt oltoițl. plnă 
acum, peste 11 000 trandafiri, care 
vor fi plantați In curind pe alei șl 
bulevarde. Pentru flecare locuitor 
al orașului — cite un trandafir 1 
Șl tot In această seră's-au reali
zat peste un milion de răsaduri de 
diferite flori, care vor 'îmbrăca 
orașul lrifc-o haină multicoloră.

Agro-club 
la Dor Mărunt

La Dor' Mărunt comună bine cu
noscută pentru producible mari ob
ținute an de an la culturile de dmp 
și In zootehnie, a luat (liniă un 
agro-club. El reunește ingineri a- 
grenoml, zootehnlștl. medici veteri
nari, 'cadre didactice, tehnicieni, e- ' 
conomLștL Agro-clubul șf-a propus, 
ca prim obiectiv. Impulsionarea ac- 
din comună, prin stadii cu apiîcabi-

•
are să se desfășoare altfel de
vin; Ungă .mașinile ți agrega-

riguros orga- 
dlata aprople-

■ț,! 0 « >4 i - 11 w r 8 s*
Călătorind In mareo tară vecină 

prietenă, gazrtelo inii amin- 
ou că in curind educatorii sovie

tici. laolaltă cu1 întregul popor, vor 
'.sărbători 58 de ani de la fondarea 
U.R.S.S. șl subliniau că o asemenea 
aniversare se cuvine, să reliefeze 
pregnant saltul uriaș efectuat șl 
fn domeniul Instrucțiunii publi
ce. ȘL de fapt, flecare școală, fle
care clasă aproape afișează la loc- 
de frunte însemnele drumului - par
curs In ultima Jumătate de veac, 
precum și principalele ■ obiective de 
viitor desprinse dlntr-un vast pro
gram Se modernizare școlară. Cifrele 
din panouri șl grafice slnt elocvente. 
Dacă in Rusia dinaintea revoluției 
clasele su[»rtoare din lnvățămlntul 
de cultură generală erau frecventate 
de circa 100.000 băieți si fele, 
In prezent fn InvAțămlntul se
cundar general învață aproape 
1.51 milioane elevi : ■ cte <' 
de ori mai mult ! Școlile secun
dare specializate formau înainte do 
Revoluție 7OTO de specialiști. anual, 
In 1971 — I 039 000 : do peste o sută 
patruzeci si șapte 
de ori mai multi 
10 000—12 000 di
plome do invăță- 
minl «superior dis
tribuite anual lno- 

. inie de 1917 —
I>este 339 0©0 In 
1071! Și asemenea 
comparații edifi
catoare pot fi continuate.

Dar statistica nu redă Integral 
luția școlii sovietice șl mol alea p 
cupSrlle ce-l slnt i
Mal elocvente șl mal edificatoare 
pentru Întreaga structură șl orien
tare a lnvățămlntulul BOvleUc slnt, 
nl se' pare, soluțiile oferite princi
palelor probleme cu’care so confrun
tă școala contemporană. 
propunem, firește, o _______
re a acestor probleme. Dur nu 
potl să nu consemnezi la loc do. 
frunte străduința continuă a Invă- 
țămîntulul sovietic de a sa' menține 
Intr-o permanenta actualitate și,

cole, care 
cit pț viu. Ungă ......... .
tele Instalate In hale pe cil do în
tinse, pe atR de riguros orga
nizate ; sau Iri Imediata apropie
re n aparatelor, planșelor șl ta
blourilor electrice, a Instalațiilor 
rezultate dlntr-o Ingenioasă sec
ționare a motoarelor șl agregatelor 
care pfnă mai Ieri nu tractat o com
bină sau au - alcătulL o semănătoare 
și care, cu Intervenții minime. ix>t fi 
foarte bina repuse In funcțiune șl uti
lizate mîlne in același scop.

Aceasta atmosferă specifică unul 
vast laborator — sesizabilă, do alt
fel, șl In școlile generale șl In licee 
— a unul laborator derivlnd firesc din 
realitatea Însăși șl puțind fi tocmai 
de aceea transformat tot atlt de ra
pid intr-un element din realitate co
tidiană. Influențează profund în
tregul proces de fnvâțămlnt asupra 

cincizeci pregătirii practice a elevilor.
secun- Nu e de mirare, așadar, că dlspo- 

nlbdltațlle elevilor sa manifestă din 
ce In ce mai mult In favoarea profe
siunilor cu un , caracter lehnlco-e- 

conomlc mal pro
nunțat. Un son
daj efectuat In. În
treaga țară In ți
nui școlar 1970— 
1971 arata că mai 
mult de o treime 
din numărul to
tal al elevilor din 
ultimele clase ma

nifesta preferințe ștentru electroteh
nică. tehnologie chimică, conducerea 

s și întreținerea automobilului, a trac
toarelor șl mașinilor agricole etc. Dacă 
mal adăugăm că. In cuprinsul marilor 
campanii de activitate obștească, bri
găzile de eiaglari ale colhozurilor nu
mără anual mal mult de 2.5 milioana 
elevi, că sute de mii de elevi lucrează. 

Nu ne de asemenea. In flecare an pe șantiere 
Ierarhiza- ale tineretului, înțelegem și mai 

exact arta din care lnvfitamlntul so
vietic Ișl extrage.rațiunile practice. 

Tocmai de aceea, orientarea pro
fesională n tineretului școlar, a fost 

...„ „        T,, jxilernlc subliniată șl In directivele
drept urmare, eforturile îndreptate ceîul da-al XXIV-lea Congres al
spre Înșiruirea și educarea unor oa- P.C.UA. nrlvlnd olanul cincinal de
meni eu un bogat fond aperceptiv, 
'capabil ră-i ajute pe tineri să sa 
adapteze rapid viitoarelor cuceriri 
tehnlco-ștllnțiflce, adeseori impre
vizibile astăzi.

Concepția nouă care prezidează ac
tualele planuri șl programe da lnvă- 
tamlnt se răsfringe nu numai asu
pra structurii șl sferei de cuprindere 
a disciplinelor, cl șl asupra progra
mului Însuși de studiu al' elevilor. 
In consens cu. cercetările de pretu
tindeni, 'care demonstrează toț mal

n instalațiilor
Fk-^tp» "2 - i: -■22 '' -? i'"'pros .

De asemenea, senatorul Iranian a 
făcut o vizita ia Ministerul Comer
țului Exterior.-unde a fost primit de 
Nicolao Nlcolae. ministru . secretar 
do stat.

In cadrul dls-cuțillor au fost abor
date aspecte ale colaborării rotrtana- 
Iranlcne in dLferlte domenii

în aceeași zl. doamna Abbas Mm- 
soudi a făcut o vizita la Consiliul 
National al Femeilor, unde s-a in- 
tllnit cu Maria Groza, vicepreședin
ta a consiliului.

★

în zilele de 3—4 aprilie, la Bucu
rești s-au desfășurat lucrările sesi
unii de comunicări științifico orga- 

, nlzate sub auspiciile Comisiei de« Is
toric, a economiei șl a glrsdlrU eco
nomice.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de proL dr. docent Gbeorghe Zâne, 
președintele comisiei, care a subli
niat lmjx>rtân.ța și complexitatea te- 
uuitică a celor 69 de comunicări în
scrise pa agenda reuniunii. ’ ’

Prima comunicare cu tema „Modul 
de producție tributar” a fost prezen
tata de prof. univ. Mlron Conslanii- 
neacu, președintele Academiei de 
științe sociale .?! politice;

In cadrul lucrărilor au fost dezbă
tute diferite asț>ecle ale economiei șl 
glrtdlrii .economice dintre, cele două 
războaie mondiale, pră-cum șl pro
bleme noi privind secolele XVII, 
XVIII șl XIX. O atenție deosebită a 
fost acordată perioade! contemporane, 
dezvoltării economie! socialiste șl a 
glndlril economice marxisto.

Comunicările și dezbaterile au pus 
In evidență rezultatele obținute In 
cercetarea Istorică a economiei româ
nești, necesitatea folosirii noilor des
coperiri șl Izvoare In abordarea pro
blemelor de Istorie șl glndlro econo
mică, z

*
„Luciditate șl creație* n fost terna 

referatului prezentat nuirțl de acad. 
Mihai Benluc In cadrul unei ședințe 
publice la Academia Republicii Socia
listo România.

Pe marginea expunorll nu avut loc 
dlscuțLi la care au luat parte acade
micieni, cadre didactice universitare, 
cerce ta lor L

t
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rlre șl înfrumusețare. In toamna
,r. ... ar<„'-;_____ _______ _____
struit, prin muncă patriotică, o------au fo5Ft 0jtOjțj_ p-

rwwfH ii m ea PrIm obiectiv. Impulsionarea ac-pFuntațl In curind ne alei el I țJlW11 do. cercetare n specialiștilor

litote practică, expuneri, simpozioa
ne. comunicări științifice, excursii 
do documentara

MARAMUREȘ
■ CONSTANȚA

„Lebăda" din nou 
la drum

După o revizie generală, moto
nava „Transilvania", denumita si 
„Lebăda Mării Negre”, șl-a reluat 
croazierele obișnuite. Primii pasa
geri din actualul sezon — peste 300 
turiști englezi, care vor poposi in 
porturile Otlesa. Iulta, Vama, Istan
bul începlnd de la 1 iunie. „Tran
silvania” ișl va relua cursele regu
late pe ruta Constanța—Istanbul, 
pentru turiștii români ,și -străini 
aflați In stațiunile de pe litoralul, 
românesc al Mării Negre.
...■ - ■ ,'jȚț QșH 4 /<'

GORJ

„Trofeul minerilor"
Peste 1 200 de tineri de la ex

ploatările miniere din M.o'.ru șl Ro- 
vinnrl au trecut prin emoțiile unui 
amplu concurs profesional denumit 
„Trofeul minerilor0. Desfășurat In 
clape, concursul a avut darul să-i 
Etlmuleze pe participant! la îmbo
gățirea cunoștințelor teoretice si 
practice din domeniul mineritului, 
în final, cea mal bună pregătire a 
dovedit-o ttnfiru.l Iulian Gurgu- 
iescu de la exploatarea ' minieră 
Leurda, care-1 va reprezenta pe ti
nerii mineri din Gorj la finala pe 
țară a concursului.

l*»l
••ti
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•COVASNA

Hanul „Pintea 
Viteazul" 

într-o pltoteaspă poiană. In
proplerea șoselei naționale care tra
versează .munții Gutliului, o început 
construcția hanului turistic Pinten 
Viteazul”. Aflat In preajma unor 
locuri care prezintă un deosebit In
teres nu numai turistic, cl șl Isto
ric. legate de numele cunoscutului' 
haiduc maramureșean, hanul va 
dispune de camere confortablta 
jjontru cazare, un restaurant șl o te
rasă. ” . ' . 
bogfilf zestrea 
țielrde consum din Maramureș, 
avea încălzire centrală

NOTE DE DRUM

f i 
i*

Noul edificiu, care va Im- 
turlstlcă a coopera- 

va

evo-
... ...™ ....... preo- 
astăzl specifice, 
nai edificatoare

’“.4 f

^HARGHITA ?

Societate culturală
Lta Ditrău, comună cu vechi tra

diții culturale, unde'există o am
plă-mișcare artistică de amatori, 
(printre formații numărindu-se un 
cor care a depășit virsta de un se
col), a fost constituită prima so
cietate culturală din județ. Noua 
societate culturală, care poartă 
numele Iul Bela Bartok, Ișl va des
fășura activitatea In limba moghla- 
tă», Ea are menirea să contribuie 
la ridlcorea pe o nouă treapta a 
activității de rfisplndlre a cunoș
tințelor politice șl științifice, de 
Îmbunătățire șl lărgire a mișcării 
cultural-arilîtlce de masă din co
mună.

$

Consiliul popular al județului Iași șl 
Uniunea arhllccWor din Republica So
cialiste România organireărs două 
concursuri publice. Unul din concursuri 
are ca temă sistematizarea ansamblului 
urbanistic al zonei Teatrului Național 
din municipiul InșL Concursul are drept 
scop sistematizarea ansamblului urba
nistic al Teatrului Național, In vederea 
rezolvării cadrului arhitectural, a cir
culației, parcajelor șl spațiilor planta
te, uraterlnd ca toticgul ansamblu să 
constituie un Important centru de ani
mație urbană.

Termenul' de predare a lucrărilor este 
53 august IJ7Z, ora 14.80, Vor fi acor-

celui de-al XXrV-lea Congres al 
P.C.U.S.. privind planul cincinal de 
dezvoltare a economiei U.R.S.S. pe' 
perioada 1971—1975. Aceste directive 
preconizează, Intre altele, o creștere 
apreciabilă a numărului elevilor In 
șrolilc profesionale, tehnice șl In 
școlile secundare specializate. Nu
mai pentru acestea din urmă, 
cte pildă, &e prevede ca admi
terile să atingă 1.5 milioane de 
elovi pe an spre sfirșitul cinci
nalului. „Șl cea dlnlll problemă 
po care o ridică realizarea unor 
sarcini do o asemenea amploare este 
«msțîipjrea de npljpcâluri școlare.^ 

. Hțr'Epta'tetit:..ilJCcș>nctazijr■ discuțiilor;
purtate..lp Mlni-.tetui. Invățămlnlujiil 
dlh Uniunea Sovletfcfl. Vlndlmlr Nl- 
kilici Usanov, șeful Direcției depar
tamentale de planificare șl finanțare. 
Noi avem In prezent pesto 43 mi
lioane cte elevi șl aproximativ l&B 
mii de școli. Cum Insă unele dintre 
acestea, distruse de război, au fost 
uneori doar parțial restaurate, șl cum 
succesele întregii acțiuni do moder
nizare ■ p învățăm In talul nu pot fl 
concepute fără o bază materială a- 
decvntă. se prevede ca In cincinalul 
actual să; se construiască, din buge- 

, tul stațulul. școli pentru 8 milioane 
de elevi. Iar din fondurile colhozuri
lor alte localuri pentru circa 2 mi
lioane de elevi0.

Sini doar dteva cifre șl fapte, dar 
ele reflectă pregnant eforturile con
stante ale poporului sovietic pentru 
ca Întregul Invățămlnt să se situeze 
pe coordonatele ritmului de dezvol
tare multilaterală a patriei salo po 
calea construirii comunismului.

Mihai IORDANESCU

tlndcnL ‘care demonstrează 

pșlhofizJce, șl,,,concomitent, extinde
rea (sferei de preocupări fi aspirații 
specifice tinerelor generații, progra
mul sovietic de Invâțămlnt dă o 
maro extensie unor discipline ca 
informatica, fizica șl radloelectro-

4
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Comenzi pe 
adresa... mii ni lor 

indeminatice
Obiecte casnice,, utilitare și deco

rative din fier forjat, lemn ș! sticlă, 
lucrări de artizanat, confecții de tri
cotaje, broderii șl cusături pe plnză, 
«creații‘de arte plastică — Iniii, sin
tetic redate, paleta hărniciei șl In
geniozității ; elevilor .șj tinerilor 
din întreprinderi Industriale, coope
rative agricole și meșteșugărești 
din Județ. Expoziția cu vlnzare des
chisă la Satu-Mare a atras un maro 
număr de vizitatori ®! cumpărători, 
încă din prima zl a anului. Organi
zatorii magazlnulul-expozlțle au 
fost nevoițl ®ă introducă un caiet 
cu..: comenzi In care cetățenii In
dicii obiectele pe. care te preferă.

Scrisori 
de mulțumire

O dotă cu începerea campaniei a- 
grlcole de primăvară, ’ elevii din a- 
nil II șl III ai Școlii profesionale 
de mecanici agricoli din Sflntu- 
Gheorghe au pornit spre ogoarele9 

din’județ. Toți "elevii lucreazA pe 
±2 .a

InsâmlnțArlter de primăvară. El se 
adaugă colegilor lor 'electri
cieni de întreținere, șl reparații, care 
și-au început practica în producție 
In luna ianuarie la stațiuni do ma
șini șl tractoare din județele Olt, 
Bacău. Suceava. Botoșani, Ojvasna. 
De la multe cooperative unde elevii 
îș! desfășoară practica, școala a pri
mit scrisori de mulțumire, pentru 
buna lor pregătire șl conștllncdozl- 
tale In muncă.

■p
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ARHITECTURA
dato-J premii șl 8 mențiuni tn valoare 
totală de t3 K0 Ici.

Celălalt concura so referă la sistema
tizarea ansamblului urbanistic al Pieței 
S" 41 centrale de călători din municipiul 

1 șl urmărește realizarea; caracleru- 
unul nod do circulație, Îndeplinind 

funcția de primire In oraș n fluxurilor 
de călători ale transporturilor feroviare, 
precum si de legătură Intre transpor
turile urbane șl interurbane.

Termenul de predare a •lucrărilor este 
13 septembrie 11871, ora lî.CQ. Vor fi 
acordate 3 premii șl s mențiuni In va
loare totală de 70 MO leL

Lucrările șl documentația pentru 
concursuri, precum șl alte Informații 
suplimentare pot fi obținute la Direc
ția do slsieniaUzarB. arhitectură șl con
trol Iași (sir. Ștefan cel Maro nr. Si) 
pentru coneurențJI din laș! șl din cele
lalte Județe alo țării, tar pentru concu- 
rențll din Capitală pot fi obținute de 
la Uniunea arhltac Episcopie!
8 București).

R. P. Ungare la televiziune
Cu prilejul celei de-a XXVTI-a ani

versări a eliberării Ungariei de eub 
jugul fascist, ambasadorul acestei/ 
țări la București, Fereric Martin, a*1 
vorbit,, marți seara, la jwsturile noas
tre de radio .și televiziune.

(Agerpros)

! • /
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/
cooperativelor agricole de producție 
din județ. Toți elevii lucrează pa 
tractoare la efectuarea grabnică ,a

PRONOSPORT
«CIȘTIGURILE

nlca, chimia și tehnologia chimică, 
’ biologia și agrobloBogla, disciplina 
care. In cursul anului ^școlar trecut, 
au fost frecventate de' peste 5 mi
lioane de elevi din clasele mari. In 
același timp, faptul că studiul fun
damentelor unor discipline (algebră, 
geometrie ș.n.) a fost. transferat de 
la unele clase mal mari la altele mal 
mie! a făcut necesară renunțarea la 
sistemul» concentric șl adoptarea ce
lui linear de predare, concomitent cu 
utilizarea integrală a unul bogat ar
senal de mijloace practice, puternic 
Intuitive, lată, de pildă, la șconln 
profesională de mecanici agricoli din 
Ahllrsc, raionul-cu același nume, din 
regiunea Krasnodar, căreia . l-am 
fost oaspete, nu există lecție, indi
ferent dacă e vorba de disciplina, In
titulată Estetica generală șl tehnică, 
sau Desenul tehnic, sau Tehnica secu
rității mundl ori Științele agri-

____________ CONCURSULUI
NR. 14 DIN 2 APRILIE 1872

CATEGORIA I : (12
7,59 variante a 21 239 tel

CATEGORIA a II-a : (11 
100,03 variante a 703 lei

CATEGORIA a IlI-a : (10 rezulta
te) I 842,30 variante a 123 lei
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fotbal Trei loturi

NICOLAE
MARIAN

FINANȚE Șl CREDIT

a Cost secre-

competiția de 
campionu.1 ro-

umălatea de nord a țârii, undo 
cădea oloi do scurtă durată. In

Vini potrivii. Temperatura va Tnre-

M firm ureanu l-a elimi- 
8—2 pa Yehoahun Sha- 
In timp ce: Fletcher a 

8—1, 6—2 partida cu
Weatberiey (Australia).

____ i (Kenya) pe
HUlyar—Birley (An- 
EscorV* ele.

A apărut revista

a -Siț-

In zlua de 2 aprilie 1972 a Încetat 
din viață tovarășul Nlcolae Marian, 
vechi mlllțant nj mișcării muncito
rești din țâra noastră, membru al 
Partidului Comunist Român din anul 
1921.

Născut In 27 martie 1837 tn Olă- 
nești. Județul Vilcca, Nlcolae Marian, 
s-a încadrat din fragedă tinerețe in 
lupta revoluționară a clasei munci
toare lmjjolrlva exploatării șl asu
priri’ burghezo-moșlcre-șll, pentru 
drepturi șl libertăți democratice. In 
perioada de avlnt revoluționar din 
anii 1918—1920 a activat intens pen
tru pregătirea șl desfășurarea grevai 
generate, pentru refacerea și reor
ganizarea sindicatelor, a militat pen
tru crearea Partidului Comunist Rb- 
măn, lulnd parte ca delegat la con
gresul de constituire din mai 1921,' 
fapt pentru care a fost arestat șl 
condamnat» AmnlsUat in 1922, șl-,i 
reluat activitatea, o îndeplinit cu 
răspundere sarda! importante ne li
nie do partid, a contribuit activ, la 
pregătirea colul de-nl doilea Con
gres ol P.C.R., Iar In 1923 a activat 

i un timp ea secretar al C.C. al P.C.R.
în jxsrioada 1023—1027 a fost secre
tar al ■ Consiliului General al Sindi
catelor Unitare. Iar apoi n activat In 
conducerea Uniunii sindicatelor din 
Industria alimentară.

începlnd din anul 1928. a activat 
In cadrul P.S.D. avlnd diferite func
ții de conducere șl millilnd pentru 
realizarea urritățll de acțiune n cln- 
sal muncitoare, pentru făurirea 
partidului unic muncitoresc, marxlst- 
lcninlst.

■Pentru activitatea sa revoluționară 
nr fast In repetate rtnduri arestat șl 
condamnat

După 23 August 1044. Nlcolae Ma
rian a Îndeplinit diferite sarcini pe 
linie de stat

In semn de prețuire a meritelor 
sale, Ntcolae Marian a fost. distins 
cu ordine și medalii ale Republicii 
Sr>claJl8te România.

Amintirea sa va rămlne vie In Ini
mile tovarășilor săi de muncă șl de 
luptă.

COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 

. DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMANIA

Sicriul cu corpul neînsuflețit \.l 
defunctului va ti depuis miercuri. 3 
aprilie a.c„ orele 10.00. Jn Sala de 

. marmură a crematoriului „Cenușa” 
Incinerarea va avea loc in aceeași 
zl la orele 18,00.

ROMANIA FILM prezintă pe ecranele Capitalei

Fotbalul nostru so află în preajma 
unor meciuri Internaționale cu ca
racter amical, caro au Insă In vedere 
confruntările oficiale binecunoscute : 
sferturile de finală ale campionatu
lui european," preliminariile turneu
lui olimpic.

Lotul A, alcătuit din 19 Jucători, 
susține, astăzi durta-amlata un joc- 
școală (pe terenul T,M.B„ din șoseaua 
Olteniței), după care antrenorul An
gelo Nicu Ieștii va definitiva echipa 
reprezentativă pentru medul amical 
de i.I rn bă ta cu selecționata Franței.

Lotul olimpic (In următoarea com
ponentă : Ghlțfi, Suclu — Pop. Pigu- 
lea, Vigu. lanul, Stolcescu, Vlad. Pes- 
caru. Slmlonaș, Broșovsehl, Țarălun- 
gă, Ruglubal, Kun. Tătara, JercM,

pe trei „fronturi**
GySrfl) va asigura slmbătA „deschi
derea” partidei România— Franța, ur- ’ 
mind a Intllni selecționata studen
țească a țări!, selecționata ce se pre
gătește lă rlndu-I pentru o compeil- 
țla Imiwtante — campionatul euro
pean universitar. .

Itatnl de tineret, condus de antre
norul federal Cornel D-ăgușin,' vn 
susține duminică la Le Hâvre o par
tidă amicală cu selecționata similară 

. a Franței, Formația preconizată vu 
fi următoarea : Vldac — Jurcă, Sma- 
rnndache. Olleanu, Mateescu — Gber- 
ghall, BSlOnl — Sima, Mulțescu, 
Dudu Georgescu. CassaL în lot mal 
slnt : Costaș (portar), Tânăsescu (fun
daș), V' (mijlocaș), I’etreanu 
(Înaintaș)

în cîteva rînduri
medalie de argin". șl urta de bronz. 
România și Italia au obținut dte o 
medalie de bronz |

• LUPTE. Concursul Internațional 
de la Budapesta. In competiția de 
lupte greco-romane, campionul ro
man Gheorgha Berceanu (cal. 43 
Jrg) a obținut o victorie clară In 
fața maghiarului EoklesL în limitele 

■ categoriei IOT kg, Nlcolae Martlnes- 
cu l-a întrecut la puncte pe Agocsa 
(Ungaria). în concursul de lupte li
bere. Ștefan Stlngu (categoria pesta 
109 kg) a terminal la egalitate cu 
sovieticul Nadejdirt Iar Gheorghe 
Stan (categoria §7 kg) a pierdut In 
fața lui Bagntlrev (U.R.S.S.).

a AUTOMOBILISM. Cel de-al
20-lea „Raliu Safari’’ — competiție 

__ ______ ---_______________ ____ internațională automobilistică desfâ- , 
luat* sflrșlt la Madrid o dată cu dls- șurată [ro șoselele Africii — s-a în

cheiat la Dar Es Saloam cu victoria 
echipajului Hannu Mlkkola (Finlan
da)—Gunnar Palm (Suedia). învin
gătorii au concurat pe o mașină 
„Ford Escort”. Au urmat echipajele 
Zasadn—Blen (Polonia) pe ./Porsche 
Dll”. Preston—Smith (Kenya) pe 
,,Ford Escort”, 
alia) pe „Ford

«TENIS. în clasamentul „Marelui 
Premiu"—F.I.L.T., după desfășurarea 
turneului de la Monte Carto, pe pri
mul loc continuă să se afle america
nul Stan Smith cu 140 de puncte. 
Victorios,in acest turneu. Iile Năsla- 
se a mal primit 20 de puncte, ast
fel că el ocupă .acum locui doi cu 
£® do puncte.

• Tonlsmanul român' Petre Măr- 
mureanu șl australianul Ian Fletcher 
se vor. intllni In finala turneului in
ternațional de la Tel Aviv. In semi
finale, Petre 
nat cu 8—1. 
lem (Israel), 
clștlgnt cu 
Briton Ken

• SCRIMĂ. — Campionatele mon
diale, tic scrimă pentru tineret au
1 ~ . 
putarea probei do sabie. Victoria • 
revenit sovieticului Vladimir Pavlen
ko cu 4 victorii, urmat de Patrick 
Quivrln (Franța) — 3 victorii. Cam
pionatele au fost dominate de spor
tivii din U.R.S.S., care au jobțlnut ■ 
două medalii .de‘aur, una .de argint 
și una de bronz. Echipele Poloniei 
și Hvețlcl au dștlgat cite o me
dalie de aur, lax echipa Franței o

nr. 3/1972
Numărul din luna martie a.c. 

revistei „Finanțe și credit0 cuprinde 
următoarele : Salariul — pirghto' im
portantă in realizarea politicii parti
dului de I. TULPAN ; Folosirea pir- 
ghlei creditului pentru realizarea sar
cinilor trasate de Congresul al II-lea 
al Uniunii Naționale tt Cooperative
lor Agricole do Producție de I. RU- 
ȘINAllU ; Dezvoltarea activității 
C.E.C. corespunzător nivelului eco
nomic șl social-al etapei actuale de 
M. POPOVICI ; Program amplu pen
tru ridicarea exigenței șl responsabi
lității in acllvltateâ Industrialii și de 
construcții de GEL PICOȘ ; Reflec
tarea In evidență a indicatorilor caro 
exprimă eficiența producției de D. 
URDEA ; Preocupări actuale privind 
dezvoltarea asigurărilor de persoane 
in țara noastră de M. RECE.

La rubrica „PERFECȚIONAREA 
PREGĂTIRII CADRELOR” slnt pu
blicate consultațiile : Politica finan
ciară — parte integrantă a procesu
lui de conducere a economiei (partea 
I) de I. VACĂREL ; Organizarea și 
planificarea circulației bănești In 
contextul cerințelor echilibrului mo
netar (partea Il-n) de D. PATAPIE- 
VICI.

Revista mal conține rubrica : „Pe 
urmele materialelor publicate”, pre
cum $1 anexa — Acte normative șl 
dispoziții privind finanțele și crcdl- 
tuL

Timpul probabil pentru 6, 7 șl 
aprilie. In (ară: Vremea va ti rela
tiv călduroasă, cu cor variabil, înno- 
rftri mal pronunțate se vor «emnala 
in jumătatea do nord a țârii, undo 
vor " " . ' ' '___ :222____
rest, ploile vor avea caracter Izolat.

glstra o ușoară scădere la începutul 
Intervalului. Minimele vor fi cuprin
se fmre zero sl 10 «rade. Izolat mal 
cobori le. Iar maximele Intre 13 si 23 
«rade. în București : Vreme relativ 
călduroasă cu cerul variabil, favorabil 
aversei de ploaie. Vlnt potrivit 
Temperatura ușor variabilă.

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR"

Producție a studiourilor americane. Regia : Don Toy 
lor. Cu Roddy McDowall, Kirn Hunter, Bradford Dil

lman,, Natalie Trundy

Rețeaua de magazine ale 
CENTROCOOP — multe din 
ele nou construite sau extinse șl 
modernizate In ultimul timp 
— pune la dispoziția cumpără
torilor o gamă largă de produ
se. Intre care un voluan impor
tant II ocupă cele din industria 
de textile șl IncălțAmlnte. Uni
tățile cooperației de consum 
slnt aprovizionate din abunden
ță cu cele' mai no! modele de 
țesături imprimate pentru ro
chii șl bluze, stofe pentru costu
me bărbătești, lenjerie pentru 
adulțl șl copil.

Pentru primăvara aceasta, fi
nind scama de cerințele model 
șl de preferințele cumpărători
lor. unitățile cooperației de con
sum au contractat din' timp 
cu Întreprinderile producătoare 
modele atractive de confecții : 
costume, rochii, pardesie, costu
mase pentru copil. Nu au fost 
neglijate nici articolele cosme
tice din producția JnternA și din 
Import, cărora 11 se adaugă cela 
de podoabă.

GALAȚI (Corespondentul 
„Stintell". T. Oaneea). Vă mal 
amintii! de Lacul Braleș ? 
Deși deșecaț cu clțiva ani In 
urmă, Brateșul n-a dispărut. 
Dlspunind de aproape 3800 de 
hectare luciu de apă. Brateșul 
a devenit un mare furnizor de 
pește. Cele două ferm; — pepi
niera șl crescătoria — din ca
drul întreprinderii piscicole Ga
lați au început popularea Lacu
lui Brateș cu puiet de crap de 
un an care, dună o îngrijire ra
țională. va fi pescuit Șl valorifi
cat, inccplnd de la mijlocul 
lunii 'august

P.C.UA


YAOUNDE.

ff

lo^chiilerea sesiunii
Consiiiuiii Menii Intemarlamentare

PE ORDINEA DE 7A : CONVOCAREA UNEI CONFERINȚE INTER
NAȚIONALE ASUPRA SECURITĂȚII Si COOPERĂRII EUROPENE 

Șl SITUAȚIA DIN ORIENTUL APROPIAT
iportante probleme : convocarea 

î către Uniunea Intqrpnrianteniară 
unei conferințe InterhațliMÎhie asu-

YAOUNDE 4 (Agerpres). — în ca
pitala Camerunului — Yaounde — 
s-au deschis astăzi lucrările celei ........„„„
de-a 110-a sesiuni a Consiliului pra securității și cooperării europene 
Uniunii interparlamentare. Discursul . -m-.. . ™

inaugural a fost rostit de președin
tele țării gazdă. Ahmadou Ahidjo. 
A luat, de asemenea, cuvlntul, pre
ședintele Consiliului Uniunii Inter
parlamentare. Andre Chandemagor.

Consiliul, a cănii principală mi
siune este de a pregăti conferința 
interparlamentară anuală, programa
tă In perioada 21—29 septembrie la 
Roma, va aborda cu prioritate două

im; 
de 
ti,i

î'

va examina, de asemenea. cererUo 

mentală prezentate de Ggbon. ÎLP.D. 
i'7'.r.'inii n*i tr-l I) II nn*mnnX

și situația «iin Orientul Apropiat. El 
va examina, de asemenea. cererUo 
de afiliere la Uniunea Interporla- jekm ■„ A « -.3 « /"I l. a, ta O Ș'l fA s
Coreeană șl li. D. .Germană.

La lucrările sesiunii participă și o 
delegație parlamentară română, al
cătuită din Mlhatl Levente.' președin
tele Grupului parlamentar, român al 
Uniunii Interparlamentare, șl Tudor 
Drâganu, vicepreședinte nl grupului.

iN SPRIJINUL CONVOCĂRII 
CONFERINȚEI GENERAL-EUROPENE 

o REZOLUȚIA CONFERINȚEI A?
COOPERATIST. . ■ • ■. . tsa'" ’

LONDRA 4. — Corespondentul
nostru transmite : Conferința anua
lă a Partidului cooperatist, care 
a avut loc. In Portsmouth, a adoplat, 
in unanimitate, o rezoluție prin rare 
se cere guvernului britanic Csă spri
jine propunerea privind ținerea unei 
conferințe pentru pace șl securitate. 
Io care să participe toate statele eu
ropene. împreună cu Canada și > 
Ș U.A.“. Partidul cooperatist o Itm- 
rat. de asemenea, guvernului britanic 
ajxilul de a sa angaja In convorbiri

'.'i’-'rr'-S.f’Lsii j V’-vusr.'"^;

„Există condiții pentru asigurarea 
unui climat de pace și colaborare

e

y

ANUALE A PARTIDULUI
.... _ ENGLEZ

~.S } ;
multilaterale pe calea spre asigura
rea .păci! «I securității in Europa.

■ în cursul ®onferințel Partidului- 
cooperatist, Gordon - ScMffcr, preșe
dintele Comitetului britanic pentru ■ 
apărarea păcii, a cerut delegatltor să 
sprijine conferința națională asupra 
securități! și cooperării in Europa, ce 
va ave® loc la Londra, la 23 apri- “ 
lie a.c., precum ,și „Adunarea repre
zentanților opiniei publice” pentru 
securitate si coo;>erare pa continentul 
european. cure " urmează să aibă loc 
la Bruxelles, in luna Iunie n.c.
" - " ț ' ■ t " » . .

?

pe continentul european"
© UN ARTICOL DIN ZIARUL „PRAVDA"

mente de excepțională Importanță va 
constitui o contribuție de seamă la 
întărirea păci! in Europe șl in lume. 
Dar- forțele rcacțlunil. scrie Jukov. 
tiu depun armele. Cele mai larg! pă
turi ale opiniei publicei europene răs
pund la Încercările adversarilor des
tinderii In Europa prin Intensificarea 
luptei, pentru pace și securitate pe 
«Kiimepț. ' ' , v?'- .

1

MOSCOVA 4 (Agerpres). — Ziarul 
,Prnvdn“ a publicai un articol al 
comentatorului politic luri Jukov. In 
care se subliniază că In prezent 
există toate condițiile pentru a rud- 
gurn succesul luptei îndelungate a 
popoarelor europene pentru pace ®i 
colaborare pe continent ..In cercuri 
ale opinie! publice Iubitoare de pace 
eiiropene. ‘ și nu, numai,, europene. — 
relevă lud Jukov .— sa esprimă tot 
mal insistent ideea sănătoasă că în 
situații) care s-n creat este deosebit 
de important să nu ne oprim la mij
locul drumului.- ci, dimpotrivă, să 
dezvoltăm eu toate forțele succesele 
obținute. Pretutindeni se manifestă 
activ năzuința de a contribui la în
tărirea securității In Europa, de a 
oferi un conținut concret ideii cola
borării statelor europene, de a ajuta 
la reglenlentarea practică h proble
melor existente pe continent”. 
După ce menționează că. in prezent, 
în Europa nu mal există state care 
să nu se pronunțe într-o formă sau 
alta, pentru Ideea conferinței generai- 
europene si că S.U.A, d Canada 
sprijină șl ele conferința. L Jukov 
arată- că a mal rămas de soluționat 
problema datei la care să se desfă
șoare aceasta șl a stabilirii în comun 
a principalelor direcții ale lucră
rilor el. ,

în prezent, scrie I. Jukov. toată , 
lumea vede că se deschide 6 per- 
spectlvă încurajatoare- — ratificarea 
tratatelor semnate de U.R.S.S. șl do 
Polonia cu R. F. a Germaniei va 
asigura Intrarea In vigoare a acordu
lui asupra Berlinului occidental : In
trarea In vigoare a celor trei doeu-

con/itltul o contribuție de seamă la 
întărirea păci! In Europa șl In lume. 
Dar forțele rcacțlunil. scrie Jukov. 
nu depun armele. Cele mai larg! pă
turi ale.opînlel publice europene răs
pund la Încercările adversarilor des
tinderii In Europa prin Intensificarea 
luptei, pentru pare șl securitate pe 
comment. . -

tu încheierea articolului este ex
primată convingerea că forțele iubi
toare de pace din Europa, sirius 
unite in lupta pentru întărirea secu
rității șl pentru dezvoltarea colabo
rării In nivelul întregului continent, 
vor putea obține soluționarea cu 
succes a acestor probleme de Lmoor- 
tanță vitală.

'. /•’ L ■". V■' a / .i ' -fij VV-.
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)v CONFERINȚEI CVADRIPARIITE
PARIS 4 (Agerpres). — Delegații

le guvernului R. D. Vietnam șl .Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud Ia Con
ferința cvadriparliță de la Paria In 
pfoblema Vietnamului au cerut marți 
continuarea lucrări tor conferinței îi 
organizarea celei de-a llfl-n ședințe 
plenare la S sortite. ;

în nota adresată ln acest sens de
legațiilor S.U.A. șs administrației sai- 
ebneze de delegația guvernului RJD. 
Vietnam se exprimă protestul Imp-- 
triva întreruperii unilaterale -* 
partea americană a lucrări.».. 
gațla G.R.P. apreciază, la rfndul său, 
că întreruperea lucrărilor constituie 
un act de sabotaj extrem de sertoss.

Ly Van Sau.-purtătorul de euvihtal 
delegației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud ta Conferința cvadrlpaurlllB de 
la Paris in problema. Vietnamului, 
a! condamnat, ..amenințările Statelor 
Unite, de a extinde bombardamen
tele asupra Vietnamului' de nord și 
Vietnamului de sud*. Aceste amenin
țări.» a declarat el !n'tr-un Interviu 
acordat agenției France Presse. de- 
monstrenză cu claritate Intenția botareă Conferinței cva< 
S.U:A. de p “r.tl.-.u.-. .
războiului și a întrerupe pe un ter- 
":r. ■ - • ■ : "
de ln Paris. ' j

' Ly Van Sau a demascat născoci
rile'propagandei americane potrivit 
cărora subunități militare ale H.D.V. 
ar participa, chipurile.-la luptele des-

-.A' ■ l^-Ț’ ; '■ : ' '
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Propuneri ale R.D.P

cu Republica Arabă Yemen
ADEN 4 (Agerpres). — în capitala 

Republicii Democratice Populare a 
Yemenului a avut loc o reuniune ex
traordinară a guvernului, sub condu
cerea primului ministru All Nasser 
Mohamed, In cursul căreia a fost a- 
bordată problema relațiilor cu Re
publica Arabă Yemen. Informează n- 
șențlllc U.P:L. Renter șl France

In comunicatul dat publicității la 
încheierea reuniunii, guvernul ișl 
exprimă dorința de a găsi o rezolvare 
tuturor neînțelegerilor existente in 
relațiile cu Republica Arabă Yemen, 
în vederea realizării acestui dezide
rat guvernul sud-.vcmenit se declară 
dispus ..să studieze împreună cu gu
vernul Republicii Arabe Yemen fră
țești orice propunere i 
pună eapăt crizei” dintre cele două 
țări.

Guvernul sud-yemcnlt propune o 
Intllnire cu conducătorii nord-yeme- 
nlțl, redeschiderea frontierelor in- 
chlse de guvernul de In Sanaa, retra
gerea forțelor militare șl 4 triburilor 
masate de-a lungul frontlereL pre
cum și încetarea ,,activităților mer
cenarilor cate lansează acțiuni sub
versive do jse teritoriul Yptnenului 
de nord“

Republica Democratică Populară a 
Yemenului propune, tolodată. relua
rea activității comisiilor înființate; 
pentru reglementarea litigiilor de 
frontieră.

Aceste lioiărirL se spune In comu
nicat. urmează Intilnirii recente care 
a avut loc la Alger. In prezența pre
ședintelui llouari Boumedlene. Intre 
Mohammed Saleh Motel, ministrul 
afareriloi interne al Republicii De
mocratice Ponidare a Yemenului, șl 
Mohsen nl-Aini. primul mintsiru al 
Republicii Araba Yemen.

Festivitățile prilejuite 

de sărbătoarea națională
către oficialitățile locale la monu
mentele și mormintele din- diferite 

“localități, închinate eroilor români 
căzuțl In luptele pentru eliberarea 
Ungariei de sub jugul, fascist.

în numeroase orașe; și sate de pe 
întregul cuprins al țării au avut loc 
adunări populare, demonstrații alo 
tineretului, serbări cuItural-arllsHce 
șl sportive.
. La Budapesta. In vasta Plată a pa- 
răzllor. pavoazată gărbătoroșta. a 
arat toc. ca in flecare’ un de 4 apri- 

al R.P. Ungare. Jenă Fock, pre- Ho. o mare demonstrație, la care au 
ședințele guvernului revoluționar 1'J8‘- Parl® P«Ște 40 OM) de tineri.

k-t„„„„„ „im Seara, in clădirea parlamentului, a m.incImre.jC-țfirănfMc ga . ș . avnt’toc-,o recepție oferită de Con-
coixlucători de partid șl de stat de sllilll p^zldențlal nl Republicii
către reprezentanți a! organizațiilor Populare Ungare, iar la cluburile și
de rna«ă și obștești. Au fost denuw. casele de cultură nu avut toc sar
de asemenea, coroane de flori de bări ale tlneretuiul.

Masă in onoarea
delegației P. C. 1
care a ,« »•

rtJ

participat 
Congresul 

P- C. Finlandez
HELSINKI 4 (Agerpres) 

sudorul Românie! la Helsinki, Mircea 
Bălănescu, a oferit marți o masă in ■ 
onoarea delegație! Partidului Comu
nist Român condusă de i tovarășul 
Jonos Fazekas. membra al Comite
tului Executiv a! C.C. ol P.C.R.. care 
a participat la lucrările celui de-al 
XVI-iea Congres al P.C. Finlandez. 
Au participat Aarne Saarinen, pre
ședintele P. C. Finlandez, Olavl Han- 
nînen. vicepreședinte, Arvo Aaito. se
cretar general al partidului.' Olavl 
Poîkolalnen. membru al Secretariatu
lui Comitetului Central, al'l repre
zentanți al P. C. Finlandez. Masa s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă caldă,; 
prietenească.

I...............~ t . , .

nostru. AL Pinten, transmite : Po- 

nprille Împlinirea 
eliberarea țării .-,

BUDAPESTA 4 — Corespondentul 
__ . __________________ __ ' “ ■ 
porul ungar a sărbătorit marți 4 
aprilie împlinirea a 27 de ani do la 
eliberarea țării sale do sub lusțiil 
fnuctet. Cu acest prilej, la Buda
pesta a avui k>c solemnitatea depu
nerii unor coroane de flori la Mo
numentul eroilor ungari, precum și 
la Monumental eroilor «sovietici de 
către Jănos KătMr. prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., Păi Losonczl. pre
ședintele Consiliului Prezidențial

fâșurate la șud de zona demilitari
zată. Acestea, a spin: ol. nu ca scop 
„să justifice amenințările americane* 
privind reluarea , bombardamentelor 
asupra Vietruimului de nord”.

T1ANOI 4 (Agerpres). — . In
tr-o declarație a purtătorului de 
cuvlnt al Ministerului Afacerilor Ex
terne ăl R. D Vietnam, difuzată de 
agenția V.N.A.. Șe arată că Statele 
Unite denaturează cinic lupta popu- 

i lațiol sud-vlelnameze împotriva agre-
i a i? “e rvo <dunli S.U.A. șl chiar au amenințat

^mcrarilor. .pete- Vietnamul de nord cu raiduri de bom
bardament mai puternice.' ?;
j Mlntaierul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam cerc Imperialiștilor 
Statelor Unite să ®e abțină fără Inllr- 
ziere’și definitiv de la no! arte de 
violare a suvgrăni lății și securi lății 
R. D. Vietnam.

Ministerul Afacerilor Externe al 
Guvernului Regal .de Uniune Națio
nală ăl,Cambodglel ‘ i Comitetul Cen
tral al Frontului Patriotic Laoțian au 
dat publicității, prin purtătorii lor de 
cuvlnt, declarații In care condamnă . 
Administrația americană pentru ,sa- 

jdrlporU'to de 
la' Paris In problema Vietnamului. 
Ministerul Afacerilor Externe al. 
GRUNK șl C.C. al F.P.L, iși exprimă, 
în același timp, sprijinul față de po
ziția adoptată in această problemă de 
guvernul R. D. Vietnam și Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republici! 
Vietnamului de Sud

VIETNAMUL DE SUD

■;

Amba-
1

V:'

a continua escaladarea
men nedefinit lucrările "conferinței

J , f»; H- • ’ • trtp |r 1 "T - . ■

BILANȚ AL VICTORIILOR FORȚELOR PATRIOTICE 
PE FRONTUL QUÂNG TRI-THUA ȚHÎEN

■

VIETNAMUL DE SUD 4 (Ager- SAIGON 4 (Agerpres). Coman- 
pres). - Agenția de presă ,.Elibera- ------ * — - ' ’ ’ " ’
rea” a transmis un bitant nl victorii
lor ’forțelor patriotice pe frontul 
Quang Tri-Thua Thlen. în intervalul 
30 martie—3 npfille;" In curșul unei 
mari acțiuni ofensive, forțele armato 
populare de eliberare au scos din 
luptă și capturat in această zonă 6 Mă

Inamice, au doborit ori
45 de avioane, au capiu

și âu scufundat trei
Paralel cu atacuri

militari inamici, au distrus 13 poziții 
inamice, au doborit ori distrus la sol 
45 de avioane, au capturat sau distrus 
103 de tancuri și vehicule blindate 
_. năve militare.

— „.„.„lie militare, popu
lația din numeroase districte s-a răs
culat-șl a eliminat aparatul reprealv 

.ai inamicului. Forțele armate saigo- 
ne-zo din multe localități s-au alătu
rat populației răsculate ; s-au Înre
gistrat. totodată, numeroase nesupu
neri, ale unităților de „miliție”,; iar 

- toate unitățile ale ofa-humitel apărări 
populare au trecut de partea popu
lației

Agenția de presă „Eliberarea” men
ționează că, ia 2 aprilie, forțele ina
mice -staționate la Ton Lnm șl Ta- 
Mra 241 s-au răzvrătit șl au trecut, 
împreună cu armele, de partea torțe
lor populare.

i

N&s fme &!e hp&l
i ■■

pentru a-J sili pe oa
meni eâ - părăsească

TELEGRAPH” din 21 Ce' te taci dacă e

V 
i.
’ Aproape, că nu este tșl va continua activi.
ț zi In care presa brl- ta tea' productivă" - „.™ „ s —
i tanlcă să nu infer- scria ziarul „DAILY Întreprinderea.
’ meze despre diversa TELEGRAPH” din 21 Ce te faci dacă e
i conflicte sociale," des- martie. Prin urmare, vorba de o fabrică o-
1 pre noi acțiuni ale oa- muncitorii au Inregls- cupată «ie 5<M) do oa-
y manilor muncii In
‘ vederea obținerii unor

condiții mai bune de 
muncă și de, viață. 
Faptul este oglindit-șl 
in cifrele publicate de 
presă, care arată 'că „...
In primele două luni " După aceea, patronii Ln întreprinderea st
ale --acesliil. an s-au au ■ fost nevglțl sA re- dcrurgîcă din Bred- 
plerdui, ea urmare y 

lioane zile de nuna 
adică aproape tot alit 
cit in intre; ' ' “ ’

care a căpătat un ca- tor
racier foi mai larg in

, ultimul timp este ocu- 
) parca de către mun- 
l cltori a fabricilor și 
’ uzinelor.
i Cînd, eu aproape 
ț nouă luni în urmă.
< muncitorii de la Up-
) per Clyde din Scoția\ “ ii
J de către patronat șl de producîle continuă vor ti satisfăcute toii-

» azvfrlirea pe drumuri ei) se desfășoare nor- te cererile tor". Ziarul
i a aproape 39 030 de 
. muncitori. teuuuic-uua 
ț a surprins, deoarece 
i pentru prima dată In 
’ istoria mișcării mun
ți citorești din ■'. ,-v. —------
. oamenii muncii re- Nancy McGrath,, con- Toddy Morton,
ț curgeau la această ducătoarea colccllvu- ședințele Aso 
i formă combativă de iui de femei. pațronLfor din

ipil'uii.i ,.i< au~ J luptă. De atunci, ©3— ...
be Yemen fră- ț lariațiî acestui colec- acțiune s
susceptibilă să i tiv dețin controlul de- râspindi si --------
itre cele două ’ plin asupra șantiere- ^ll^serie^„SUNDAY

rată că ocuparea mai 
multor fabrici ..«rnsll- 

surprizăi pen- 
‘. Citind cu-

■
r

6 o
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I TRATAT»E
Ei Honecker
Is Moscova

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La

DAMASC4 (Agerpres) 
zi a vizitei ta Dama&c, secretarul fe
deral pentru afacerile externe al 
Iugoslaviei; Mlrko Tepavăiț, a fost pri
mit de președintele SJrloL Hafez El 
Assad. In cursul convorbirii purtate 
cu acest prilej ,s-a exprimat Satis
facția pentru dezvoltarea do plnă a- 
cum a colaborării dintre cete două 
țări, subllnilndu-®e necesitatea unor 
consultări mal regulate și mai intense, 
mai ales pe plan politie. O atenție 
deosebită s-a ăcordat problemelor din 
Orientul Apropiat, din zona Mării 
Mediterane șl“politicii de nealiniere. 
S-a constatat conexiunea dintre secu
ritatea In Europa și din zona Mării 
Mediterane șl s-a, apreciat pozitiv In
teresul țărilor europene pentru situa-; 
țla din Orientul Apropiat. «Președln' 
tele Siriei a acceptat Invitația do a 
vizita Iugoslavia.

B I I- 
i }

Reprezșntonfal Hepubli ■stranei'Dupi*. curii ’.’informează poHțta 
Cil âiobe Egipt la Nnțluniia canadiană, In zorii zilei de marți a 
Unite, Abilei Moguld, a. . ......... "" . .................... ..
adresat o nouă scrisoare «secretarului 
general, ol, O.N.U., Kurt Waklhrtm, 
cerind „adoptarea unor, măsuri urgen
te pentru protejarea drepturilor șl li
bertăților fundamentate ale locuitori
lor din teritoriile arabe ocupate de 
Israol", relatează agențiile Reuter, și 
Frahce Phesse. Scrisoarea reafirmă 
pllngerea anterioară prin care se a- 
trăgea atenția asupra deportărilor do 
cetățeni egipteni din Slnai șl din 
regiunea Rafah șl a măsurilor de 
distrugere și expropriere a caselor șl 
p fim in surilor.

Președintele Cottsilfalui 
de Miniștri al UXS.S., 
Alexei Kosighin. l-a primit marți la 
Kremlin pe Eugenio CcHs, președin
tele concernului italian „MoritecdUnl- 
Edișon”,’ care face o Vizita in Uniu
nea Sovieticii, la Invitația Comitetu
lui de Stal pentru Știință șl Tehnică.

HELSINKI 4 — Trimisul «tpectal A- 
Rtn'pres, Voslle Cri.yj, transmite : 
Marți a avut loc la sediu! Ambaftadel 
U.1LȘ.S. clin Helsinki a treia Jntllnlre 
din cadrul, celei de-a-7-a runde a tra
tativelor spvidlo-americane cu pri
vire in limitarea înarmărilor strate
gice. Părțile nu convenit să se. Inlil- 
neasefl din nou vineri, la sediul Am
basadei S.U.A.

Purtătorul de cuvlnt oficial al de
legației americane a declarat, după 
Încheierea intilnirii, că tratativele 
decurg Intr-o atmosferă de lucru In
tens. El a adăugat că grupul de ex- 
perțl nl celor do-’.iă părți în 
tehnice s-a reunit la l șl 
a. c.

4 
aprilie n sosit la Moscova, la invl- 
.taiiș CC. nl ""■*'- r ‘
neoficială de 
necker. i
P.S.b'.G. La sosire, oaspetele a fost 
lntl.npinat de Leonid Brejnev. secre
tar general el C.C al P.C.U.S.. șl de 
alte persoane oficiale.

taliș C.C. nl P.C.U.S.. intr-o' vizită 
J.j prietenie. Erich Ilo- 

prim-secretar al C.C. nldamcntul american de la Saigon a 
anunțai Că forte'Importante umeri- 
rano-salgoneze au lansat In zorii zi
le! de marți acțiuni combinate te
restre.' aeriene si navale împotriva 
forțelor poiriollco din Vietnamul de 
sud.'care au declanșat In urmă cu 
șase zile o puternică ofensivă 1.) 
partea septentrională a teritoriului 
gud-vietnamez — transmite agenția 
Associated Press. Participă la aces
te atacuri cinci distrugătoare șl pa
tru portavioane (cu 273 avioane la 
bord) aparUnind .flotei a 7-a. care 
au ocupat sau slnt in curs de a ocu
pa poziții In gplfu! Tonkin, apro
ximativ 159 de aparate de lip F 4 
„Phantom” șl 50: bombardiere gigant 
B-52. acestea din.-urmă cu bazele in ; 
Tallonda. Potrivit corespondentul 11 ■; 
agenției Reuter. Rota aeriană r.:.: - ' 
.-ricană .care participă . la jaoeste» ac- •. 
puni, considerată ,drept,cea" mai im
portantă dislocată In Asta de aud-est 
după 1088. a efectuat in ultimele 43 
de orc peste 100 da raiduri.' Numai 
tn provincia Quang Tri. situată la 
«ud de zona demilitarizată, bombar
dierele B-52 au:țonsat luni și martl 
peste 430 tone de bombe.

Evoluția situației: 
politice din Turcia

ANKARA 4 (Agcrpreș). — Preșe
dintele Republicii Turda. Covdpl 
Sunayg a cerut luni tuturor partide
lor politice din țară să se angajeze 
„să suspende provizoriu orice acti
vitate; cu caracter electoral* șl ..să 
acorde guvernului — pe o perioadă 
limitată și prin intermediul unui a- 

i mendament constituțional — puterile 
necesare- pentru a-îi îndeplini rapid 
misiunea de reformă, prin Interme
diu] unor .decrete de lege” — infor
mează agențiile occidentale de ■ pre
să. Setul statului turc a adresat 
acest apoi după o scrie de consultări, 
avute în ultimele zile, cu lideri! 
formațiilor politice reprezentate In 
parlament șl cu președinții celor 
două camere, Răspunsurile partide
lor politice din Turcia la aceste pro
puneri nu slnt cimoâCTite încă.

Pe de altă parte. Cevdet Sunay a 
menționat că primul ministru. Nlhat 
Erim. a făcut cunoscută ‘ConsUiului 
Național ol Securității - la 25 și 27 
marile n.c, — dorința sa de a m re- , 
trage In cazul In care ..o nouă echi
pa. dlspunind de forțe proaspete” 
ar intenționa să vină la conducerea 
guvernului. Consiliul National nl 
Securității a hotărit. în unanimitate, 
că o remaniere guvernamentală nu 
ar aduce nici o ameliorare, prefe
rind să ceară nreședlntelul Sunny 
să facă ariei la liderii partidelor do- 
lltice. atrăgîndu-Ie atenția asupra si
tuației existente in tară.

pesto 45<0 tone de bombe.

Q ---------------------------- •-------------------
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Sesiunea Comisiei rom®, 
no-albcmeze de colaborare 
tefaiico-știbijilicâ îS_a lncePut 
.—x_,,„ ... Delegația romfmâ

„1., Crigore ;Birgăbanu, 
ol‘ Comisiei guvprna- 

de colaborare -i cooperare 
* 1 ‘ liț delegația

UțBB..2 2_ ’ ” I",,. icepreședinte
al Comisiei planului de stat.

Leonid Brejnev,SMretar §«- 
neral al C.C al P.C.U.S.. l-a prlnrilt 
pe ministrul da externe al- Indici. 
Swaran Slngh. relatează agenția
T. A.S.S. Au foșț discutate probleme 
legate de evoluția și Întărirea prie
tenie! și colaborării dintre U.R.S.S. 
șl fridla. precum și probleme inter
naționale fie Interes reciproc. De a- 
semehea. Swaran Sfngb a fosl pri
mit șl de premierul sovietic. Ălexel 
KosîgMn,

’’ r. - .
Store excdppomdâ fn 

Salvador. Congresul plvadbrlan 
a instituit, la cercreă președintelui 
Fidel Sanchez Hernandez, starea ex
cepțională In Întreaga țară pe o du
rată de-30 do zile — anunță agenția
U. P.I.

lucrările Sa Tiran a. 
este xond 
El 
imen.
economică șl tehnică, iar 
albaneză de Jani M to, vii

d© G rigors ,Bii
~ nV fVwnlfdf.l c

1

t'

fost găsit un exploziv șl în apropie
rea ambasadei din Ottawa a Repu
blicii Cuba.

■ 'Norodom Siahuk, «efu! S!ta- 
tulul cambodgian, președintele Fron
tului Național Unit al Cambodglcl, a 
avut o întrevedere cu delegația gu
vernamentală malteză, condusă de 

'1 Dominic Mintoff, primul ministru al 
Mallei. A arat loc o convorbire cor
diala. prietenească -- informează a- 
gențta China Nouă.

Comitetul congresionol 
unit pentru problemele eco
nomice, ^0Knnt fljn congresmeni; 
republicani șl democrați, a respir» 
ca inacceptabil proiectul de lege 
Hartke-Burke. care prevede impune
rea da cote obligatorii asupra tuturoc 
importurilor S.U.A.. indiferent de tara 
exportatoare. Un ademenea sistem, ®e 
arată In declarația comitetului sus- 
Țnențlonat. nu poate rezolva proble
mele economice șl comerciale exter
ne ale S.U.A., i

muncitorii au Inregls- cupată de 35ii do 
trai oucctffi. . r- ----- ---

Șl alt caz. Concedle- pentru evacuare e ne
rea a 22 do muncitori voie de circa 2 ™

____,„j .i, „_v-„.-.i>cu' gaie ta
rea a două tntreprln- crlmogene și alta ar
deri timp de 7 zile, me do acest fel”

meni ? In .acest . caz, m.r»o M t’l 1 o ‘
, ________ __js 2 000-

de la compania Shar- 3 999 de polițiști șl 
Bion a dust la ocupa- pompieri

! i... _ 3..I
i derl timp de 7 zile.presă, care arată că

ln primele două
ale - acestui an ;_ — 
pierdui, ea urmare a primească la’ lucru pe 
grevelor, circa 12 ml- col aruncați pe dru-

au -fost nevplți să" re- dcrurgîcă din Bred- 
primească la lucru pe bury, relatează ziarul 

r? ±-’-, ..TIMES”, au avut loc 
ieă, muri. în prezent, unele t Întreruperi ale 
jlit scrie.publicația „SUN- lucrului, ca urmare a

refuzului patronilor de 
a, îmbunătăți condi
țiile de salarizare șl 
de muncă ale munci
torilor. , Conducerea 
întreprinderii. scrie 
zi and, . . n anunțai că 
dacă. lucrul nu va fi 
reluat imediat, atunci 
muncitorii implicați In 
această acțiune vor fi

n întregul an 1971. DAY TIMES”, numai 
fermă de luptă In regiunea Manches

ter există 14 între
prinderi cu peste 5 OOO 
de muncitori in caro 
s-a recurs la ocupa
rea in scopul apărării 
locurilor de muncă. 
Se mal relatează că n 
fost ocupată șl între
prinderea de confecții 
din piele din Faken- 
hâm In această fa
brică. unde lucrează

i.

.TIMES”. au avut loc

:■

Președfaîele Consiliul 
de Mfaiștd ol Federal 
BUSS, Solomențov, l-a pri
mit pe Tlelnz Kuehn, primul ministru 
el landului vesl-german Renania do 
Nord-Vi’esrfalla, sosit In virilă In 
Uniunea Sovietică, la invitația guver-j 
nulul Federației Ruse. Cu acest pri
lej a avut loc o convorbire,- care s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă priete
nească, Informează agenția T.A.S.S.

Senatorul Edmund Mus- 
Irja unul dintre principalii preten- 
dențl la mandatul democrat pentru 
candidatură in plegerlle prezidențiale, 
a-a pronunțat pentru reducerea bu
getului militar al S.U.A. pe anul fi
nanciar 1972—1073. în declarația sa. 
Edmund Muskle subliniază că prlri 
retragerea totală a IrupaSor S ILA, 
din VJptaamul de sud s-ar econom 
misi 4 miliarde dolari. Abandonarea 
proiectului antiballstlc A.B.M. ar mal 
salva 1,5 miliarde de dolari. Alte mi
liarde pot fi economisite prin renun
țarea la unele cheltuieli militare 
Inutile care împovărează poporul 
american cu impozite.

Guvernul S.UA a reeu- 
noseut Bepublica Bmigla- 
desb, n anunî8t marți secretarul 
de stat William Rogers.

Președintele Sudanului, 
Gaafar El Niuneiry,8 avut ® 
Intllnire ta Khartum cu generalul 
Joseph Lagu șl cu alțl lideri din Sud, 
cu care a discutat problemele pri
vind aplicarea acordului Inciteiat la 
Addis Abeba prevăzând acordarea 
autonomiei celor trei provincii meri
dionale" in cadrul unul Sudan unit, 
în cursul întrevederii, șeful statului 
eudanez a apreciat acordul realizat 
ca o strălucita victorie pentru între
gul popor sudanez Împotriva „colo
nialismului șl reacjlunll”, el. perml- 
țind^ evoluția socială șl economică a

Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Hacorilor Ex
terne tUÎO 0 n°8al ta 3 aPrilfe că 
Turcia ar fi propus o dezarmare ge
nerală In Cipru, transmite agenția 
Reuter . ,

Comitetul Contrai al
P.C.U.S. a aprobat Inițiativa pa
triotică a colectivelor combinatelor 
chimice Nevlnnomisskj ț| Voskre&en- 
®kL precum și combinatului ^..Apatii" 
care și-au luat angajamentul de a 
pune In funcțiune înainte de termen 
no! capacități si a produce cu elp în
grășăminte minerale peste plan In 
perioada anilor 1972—1973. C.C. al 
P.C.U.S consideră această Inițiativă 
ca o manifestare a grijii fată de dez
voltarea agriculturii și exprimă con
vingerea fermă că colectivele tuturor 
întreprinderilor de Îngrășăminte mi
nerale. construcții șl montaj vor unita 
aceasta inițiativă, relatează agenția 
T.A.S.S ,

Parlamentul francez sl’a 
reluat marți lucrările In sesiunea sa 
de primăvară. Cu acasl prilej, grupul 
parlamentar comunist din Adunarea 
Națională a organizat o- conferință 
de presă. In cadrul căreia Georges 
Marchais. secretar general adjunct al 
P.C.F, a explicai poziția partidului 
comunisî asupra referendumului pri
vind politica de. lărgire a Pieței co
mune. ce va avea loc la 23 aprilie.

PRILEJUL
SEMICENTENARULUI

U. T. C.

HOSCOVA- 3 — Coresponden
tul Agerpres, L. Dufă, trans
mite : Comitetul orășenesc Kiev 
al Comtomohilui și Filiala' re- 
pubUcană din Ucraina a Asocia
ției de prietenie soviato-romdnă 
au organisal la 3 aprilie, la In
stitutul tehnologic pentru indus
tria alimentară din capitala 
Il.S.S. Ucrainene, o adunare fes
tivă consacrată semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comunist 
din ftomdnla. Au luat parte Ale- 
xandr Voroblov, vlccpretedinte 
al Comitetului republican Ucrai
na al organizațiilor da tineret, 
Valentina Vrublmslmia, secretar 
a! Comitetului orășenesc Kiev 
al CooMomoluluI, membri și ac
tiviști al comitetelor de partid 
ti de Comsomol ale institutului, 
numeroși studenfi, reprezentanți 
ai filialei A.P.S.R., doctoranzi 
români la Kieo.

A fost present Alexandru Un
gur, consulul general al Româ
niei la Kiev.

dați afară Muneilorll 
insă au ocupat fabrica ,' 

■ 'șl ;au declarat cA vor 
râmîne acolo plnă le

Dtj ani . xj te cererile tor". Ziarul
mal, sub conducerea „Times” sublinlăM că 
muncitoarelor. „Anj în regiunea respectivă 
primit comenzi no! și blni angajați In -- 
sintem ferm hoiărite itiunl , rcr^i!±... -
să ținem fabrica dea- circa 230 009 de mun- 
chlsă” — a declarat cltori.

Asociației 
patronilor din reglu- 

I du nea Manchester, a crl-
putea tlcat pe unii patroni

care „au făcut con
ceal! celor SOD de 
muncitori de la o fa
brică textilă, in ciuda 
nvertlsmenlului aso
ciației patronale”. Vor
bind In un banchet al 
asociației, Teddy Mor
ton a promis ‘ sprijin 
tuturor « patronilor 
-„caro vor rezista cere- 
rilnr rlRInivălrfcaro ale 
liderilor sindicali". A- 
ceaștă. a adăuga! el. 
este ..filozofta patro
natului”

Dar. după- cum nu 
arătat acțiunile de 
lupiă laie oamenilor 
muncii zeci și sute 
de ml! de muncitori 
asi o filozofie proprie.

N. PLOPEANU
'Londra

"T ' L C ' :• "î .

au ocupat șantierele
navale pt?ntru a im- --------- ------ ------- —
piedica închiderea lor mimai femei, procesul

i aproape 30 000 de . ..
muncitori, fenomenul muncitoarelor.

î primit comenzi no! șl «'.Ini angajați In ac- 
r_____ t.....  sintem ferm hotărlte țlunl . revendicative
Istoria mișcării: mun- ' -----
citoreștl din Anglia chl®&' 
oamenii/ muncii 
curgeau la l_— 
formă combativă - 
luptă. De atunci. „Acest nou stil de 

s-ar' i 
i in restul care „au făcut con-

1 plin asupru
I lor. organizing șî con-
’ ducind In bune condl-
V ții întregul proces --------
« de producție.. Ziarele tuie o sur
• consideră că plnă la tru toți”. -------
ț urină guvernul va vlntele judecătorului
’ ........5,.p |n activitate Thomas Burghess,

nnnnÎA Ș'ȚȘnF* fl f

lor 19 muncitori care „caro vor rezista cere-
s uneriții.^ . “v""—-•
ț șantierele navale ros- care a „ordonat" ce-
i . peclive. I ■
’ Nu mult timp după ocupau o mică fabrică, rilor distrugătoare ale 
l acțiunea de la Upper "n "
; Clyde, in presă țiu

l cazuri similare. ..Cei cțătl Toți afară- s-a
...... ..

i
i

să o „elibereze*, zia-
. ..............,___  ..j rul scrie : isAcuro lo 

fosl consemnate șl alic zinca -Să lăsăm lu-

7M bărbați și femei . schimbat _ în -Toți 
care uu ocupat fabrica 
atunci cind întreprin
derea Flsher Bendix 
de la Klrkby era a- 
menlnțaifi cu închide
rea și-mi văzut wilva- 
te lacurile lor de mun
că. Această • unitate

înăuntrul In fabrică-”. 
,în cazul unor mici 
fabrici cu circa 30— 
10 salarlați, a decla
rat ludecătorul Bur- 
ghețs. nu e greu să 
dlsDul de • forța rx>!l- 
lienească r>ece.«iifl

j
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Noi presiuni la adresa 
președintelui Makarios

NICOSIA' 4 (Agerpres). — Genera
lul George Grivas a adresat președin
telui Republicii Cipru, arhiepiscopul 
Makuritts. o notă In care II invită să 

■ demisioneze' din funcțiile sale după 
data.de 0 aprilie I și a& organizeze a- 
lefferl prezidențiale în termen de două 
iuril — informează agenția France 
Presse. citind surse apropiate genera
lului. fost șef ol EOKA. mișcare w 
vizează unirea Ciprului cu Grecia.

Președintele Makarios este, de ase
menea. invitat de Grivas să procedeze 
la o remaniere’ a guvernului șl ®ă în
credințeze portofoliile apărării, afa
cerilor, externe șl afacerilor Interne 
unor, personalități de încredere ale 
generalului. în notă se menționează 
că dacă președintele Makarios accep
tă aceste propuneri, generalul Grivas ‘ 
Iți va face apariția In public In insulă, 
lulrtd parte activă la viața politică ci
priotă. După cum se știe, fostul șef 
al EOKA se află In clandestinitate, 
de la întoarcerea sa In Cipru. !n 
luna septembrie 10711=

Observatorii reamintesc că. recent. 
Intr-un interviu.' președintele Maka
rios a calificai situația actuală din 
insulă drept gravă ?! confuză, ca ur
mare a presiunilor exercitate asupra 
ea In scosul de a demisiona.
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Purtnîorul de cuvînt al 
CaSOi IfljO, Zleglesr, a
Informat că secretarul de stat, Wil
liam Rogers, va face un turneu Intr-o 
serie de țări vest-europene, pentru a 
avea consultări cu sllațll S.U.A. Îna
intea vizitei președintelui Nlxon în 
U.ilMSi în cadrai turneului său 
William Rogers va vizita Marea BrL 
tanle. Franța. R. F. a Germaniei. 
Italia. Islanda șl Luxemburgul.

fa cfadiree Comisiei co
merciale cubaneze .din 
Montreal 8 explodat marți dimi
neața o bombă — transmite agenția 
United Press Inteniatlonnl Explozia 
a provoca! moartea unul membra nl

Charles Chaplin, In vlrstă de 
82 de ani, a sosit luni la New 
York ‘pentru o vizită de patru 
zile în Statele Unite, unde cu
noscutul cineast tiu a mal foit 
de 30 da ani. dcțl Iji petrecuse 
acolo /ft) de ani de acliuitote 
creatoare în cea de-a 7-a artă. 
Charles Chaplin a părăsit Star 
tele Unite in 1953. ca urmare a 
politicii mccarțhyste ce a lotrii 
Intr-o serie de personalități de
mocratice tau bănuite de a avea 
vederi de stlnria. In acea vreme, 
marelui artist i se - reproșase, 
printre altele, luările'lui, de po- 
ilfie .în fam-ated asigurării -pă
cii și Ubcrtdill.
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