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ESTE IN TOATE CAZURILE VALOAREA PRODUCȚIEI 
LA NIVELUL VALORII Șl CAPACITĂȚII MAȘINII ?

Marea majoritate a întreprinderilor dotat cu utilaje de fabricație romă- 
finei mrino rn lin nrinarlnB <cnn ,lan nlia _ _________s____ jh • .

... ■ - „zestrei" ;
ilnl șl utilaje seumpe 

Ic, automulizaie.

■ PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNITI-VĂ! Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu

UN ITINEMR AL PRIETENIEI, COLABORĂRII
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OOilTETOLUI
C.C. AL P.C.R.

Tn ziua de 11 aprilie 1972 a avut loc șe- vlnd sărbătorirea zilei de 1 Mai în țara 
dința Comitetului Executiv al .C.C. al P.C.R., noastră și a stabilit ca, în întâmpinarea 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, acestei sărbători, organele și organizațiile 
secretar general al Partidului Comunist de partid, de sindicat și U.T.C. să intensi

fice munca politico-educativă șl organiza
torică pentru mobilizarea oamenilor mun
cii de la orașe și sate la realizarea planu
lui de stat, a sarcinilor în toate domeniile 
de activitate.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., ți- 
nînd seama de propunerile unor colective 
de oameni ai muncii șl ale sindicatelor, a 
hotărît ca în București, în localitățile reșe
dință de județ și în alte orașe să aibă loc 
numai adunări populare urmate de mani
festări cultural-artistice și sportive consa
crate zilei de 1 Mai. De asemenea, la case 
de cultură, cluburi, cămine culturale, școli 
șl facultăți, în unități militare se vor orga
niza, în preajma zilei de 1 Mai, manifestări 
cultural-educative, artistice și sportive 
consacrate acestui eveniment. Activitatea 
politico-educativă prilejuită de sărbătorirea 
zilei de 1 Mai se va organiza sub semnul 
traducerii în viață a Programului adoptat 
de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971 privind îmbunătățirea activității po-

Romun.
Au participat, ca invitați, miniștri și alți 

conducători al unor organe centrale.
Comitetul Executiv a ascultat informa

rea cu privire la vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Republica Algeriană Demo
cratică și Populară, Republica Africa Cen
trală, Republica Populară Congo, Republi
ca Zair, Republica Zambia, Republica Unită 
Tanzania, Republica Democratică Sudan și 
Republica Arabă Egipt. Prin rezultatele 
sale, vizita se înscrie ca o contribuție de 
o deosebită însemnătate la întărirea rela
țiilor de prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România șl țările .afri
cane, constituind în același timp o puter
nică manifestare de solidaritate cu tine
rele state care au pășit pe calea indepen
denței, cu lupta acestora pentru dezvolta
rea economică și socială de sine stătă- 

. toare, cu mișcările de eliberare națională, 
împotriva imperialismului, colonialismului 
și neocolonlaiismului, pentru pace și secu
ritate în lume;

Comitetul Executiv a dat o înaltă apre-
clere activității desfășurate de tovarășul k Con? .u ,.^e5?1 ,v a exom,nal °Pro' 
Nicolae Ceaușescu, a aprobat în unanimi- bal PrinciPa,il indicatori tehnlco-economici
tqte rezultatele vizitei și a hotărît să se ia 
toate masurile necesare pentru realizarea 
acordurilor șl înțelegerilor stabilite.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a 
examinat, de asemenea, propunerile pri-
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ai unor lucrări de Investiții care urmează 
să fie realizate în actualul cincinal. De ase
menea, a examinat proiectul de lege pri
vind cazierul judiciar și a hotărît ca acesta 
să fie prezentat Marii Adunări Naționale.

constructoare de mașini, sau din oJie 
ramuri, care au In cadrul 
lor tehnice mașini șl util
— de înalt nivel tehnic, automatizate, 
fabricate in (ară sau aduse din Im
port — se străduiesc să le foloseas
că cu randamente tot mal bune, la 
operațiuni și procese tehnologice 
complexe. li UzIaS mecanică din Ti
mișoara, de pildă, cea mal mare În
treprindere constructoare de mașini 
din județul Timiș. gama bogată și 
diverșiflentă de mașini șl utilaje da 
Înaltă productivitate a căror valoare 
iotlIviduaiA depășește In mod frec
vent un milion de lei, este utili
zată — .in majoritatea sectoarelor — 
in condiții superioare celor de. Pînă 
.uram. Tn secția prelucrări mecanice, 
la grupa de strungari carusel indicele 
de utilizare a fost. In primele trei luni 
ale anului, de 01.S la sută, la ma
șinile de frezai partale de 91 la sută, 
Iar la mașinile de alezat șl frezat do 
91 la suta. (Tn căzui ultimelor două 
grupe de mijloace tehnice, indicii au 
cre.scut. față do anul trocul, tn me
die cu circa 10 la sulă).

— lată aceste strunguri automate 
cu 6 axe — no relata reglorui Casma 
Slrnlo:’, de la Uzina de piesa auto din 
Sibiu — o altă. întreprindere investi
gată. Practic, prin cîteva măsuri bino 
glndile — Intre care crearea unui 
post fix pentru-un reglbr speciali
zat In astfel do mașini, amplnsaren 
unul bazin pentru răcirea uleiului 
din circuitul hidraulic — aceste 
strunguri lucrează acum 24 do ore 
din 24, in mod curent.

Cum explică atunci faptul că 
In oile unități Industriale șl chiar 
fn aestoare diferite ale întreprinde
rilor 'amintite apar cazuri clnd mij
loace tehnice moderne — scumpe, 
costisitoare, adevărate „mlerouzinc"
— slot folosite cu indici scăzut! șl 
nu proeue ceea ce este prevăzut 
în prospectele lor? Evantaiul cau
zelor este larg și Intre ele. in
credibil, cauza principală constă 
in aceea că conducerile unor în
treprinderi le-au • achiziționat fără 
o fundamentare temeinică a in
vestiției, Iar. plnft acum. ori nu 
iu Investigat încă modalitățile con
crete* de încărcare superioară, la ca
pacitatea nominală, a mașinilor și 
utilajelor respective, ori nu au asi
gurat condițiile propice exploatării 
lor raționale.

Sectorul mașini de rectificat a! 
Urinei mecanice din Timișoara, bine

• j

neaxcâ sau aduse din Import, ă fost 
dat In funcțiune de dleva luni. I11- 
tlicclo de utilizare este scăzut : me
dia pa primul trimestru a fost doar 
de 08 la sută. Se Invocă multe, „scu
ze-, lnlre care lipsa de muncitori ca
lificați, Cine altcineva dccît condu
cerea uzinei trebuia să-l asigure? 
Nerezolvată este șl o altă problemă : 
calificarea oamenilor este, In unele 
cazuri, sub gradul do complexitate 
tehnică a lucrărilor. Deci,1 nu Inllm- 
plător, după cum ne spunea tehnicia
nul principal Roman Dfagomlr, la 
flecare mașină de rectificat există re
zerve nefoloslle. care' însumează cir
cii 200—300 ore pe lună.

Alte cauze ale randamentului scă
zut In folosirea unor mijloace tehnice 
do mare valoare economică ri pro
ductivă vizează un neajuns mal greu 
do sesizat. Despre ce este vor
ba ? Pe o serie din mațlnHo șl uti
lajele respective, din cadrul uzinei 
timișorene, se prelucrează piese vo
luminoase. turnate ori forjate din o- 
țe! cu adaosuri de prelucrare foarte 
mari. Un butuc roată pentru maca
raua turn este „pus In operă" cu o 
greutate de 250 kg. pentru ca finit 
să ajungă doar Ia 63 kg. Cu mari 

. adaosuri de prelucrare vin fn uzj- 
na djn Timișoara și roțile de rula
re, rolele.de cabluri șl oile piese. Un 
calcul sumnr arată că cel puțin 20 
Ia sulă din rapacitatea strungurilor 
carusel, a strungurilor paralele șl a 
mașinilor de frezat portale se con
sumă numai eu îndepărtarea acestor 
adaosuri exagerate. Pentru pre
venirea unei asemenea mari pier
deri de capacitate. în întreprin
derea de care vorbim s-au făcut ur
mătoarele propuneri: ori furnizorii 
(țoale aceste piese provin din colabo
rări cu uzina „Vulcan" Bucureșlî. U- 
zina constructoare do mașini Reșița, 
Uzina de vagoane Arad ș.a.) să albă 
prevăzuți In plan nu numai Indicii 
globali (tonajul), cl sl uliii, orientativi 
(adaosurile de prelucrare), ori să 
execute Ia el acasă operația de dc- 
cojlre șl, numai după aceea, să. ex
pedieze piesele respective.

Ancheîâ reulizalâ do 
Petre NEDEEANU, Nicolae 
BRUJAN, Cezar IOANA, 
Alexandru MUREȘAN
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NOI PRODUSE

BACAU ,(corespondenții! „Scln- 
tell", Gh. Baltă). — „Plnetos“, 
„Ciorură do amoniu- șl „Alchl- 
lamlne" — slat denumirile co
lor mal no! produse Intrate in 
fabricație la uzina chimică din 
cadrul Grupului Industrial Bor- 
z.eși!. Realizate In șapte sorti
mente. alchllamlnele au o lar
gă utilizare In producția erbl- 
cldelor. In dndustrin farmaceu
tică sl Ia .prepararea lacurilor, șl 
vopselelor. La riri'dul' său. ',J?l- 
netpxul" este un Imtectlcid va
loros In pomicultură șl leguini-* 
cultură, avlnd o toxicitate re
dusă, pentru albine, ceea ce. per
mite efectuarea tratamentelor și 
In perioada de înflorire a- plan
telor. Recent, a început șl fa
bricarea clorarei de amoniu, cu
noscută sub denumirea de „Ha 
p!rig“. folosită in Industria lem
nului,' la obținerea drojdiei tu-' 
rajere, în industrii) moiolurgirii 
și In elementele galvanice uț-

Pînă Ieri au fost insămînțate aproape 750

In aceste zile, ritmul lucrărilor poate și trebuie 

să fie intensificat
Condițiile cllmnllco favorabile, 

precum și organizarea temeinică: a 
muncii in unitățile agricole au per
mis Intensificarea îucrflrilor-agrlco- 
1c de primăvară. De sănlâmlna tre
cută, In multe jocuri s-a realizat In 
sol temperatura optimă pentru In- 
shmlnterea porumbului- Ca urmare, 
s-a trecut la executarea acestei im
portante lucrfirL Tri numai citova 
zile a fost Inaămințată o suprafață 
Importantă. Astfel, din datele cen
tralizate In cursul 'zilei de Ieri la 

. minister;: rezulil c.3 au fost tnsă- 
mințate cu porumb? 137 3-S5 hectare 
In întreprinderile agricole d" stat, 
ceea ce reprezintă ’31 la sută din 
plan. Iar In cooperativele agricole 
— 609 321 hectare -r 33 la'sută din

suprntețele prevăzute. Cele mal 
mari suprafețe nu fost realizate în 
cooperativele agricole de producție 
din județele Buzău. Brăila, Galați, 
Ialomița, Mehedinți, Ilfov, Dolj ele. 
Paralel cu preocuparea de u grăbi 
semănatul, astfel ca această lucrare 
să se încadreze .In limitele timpului 
optim. o deosebită atenție se acordă 
calității : pregătirea unul bun pat 
germinativ, respectarea adlndmll de 
Îngropare a semințelor, realizarea 
unei densități optime In funcție de 
rezerva de apă din sol. Condițiile 
climatice din această primăvară im
pun ca. peste tot. să se acorde cea 
mal mare atenție calității lucrări
lor. Aceasta presupune prezente

...... r , • f ~ : . . ' ,3 ■
nemijlocita pe teren n specialiștilor 
șl a altor cadre de conducere din 
unități. Or. în unele locuri, ttmh- 
ntirul porumbului, fiind lăsat doar 
In seama mecanizatorilor, se semna
lează abateri do la normele de ca
litate stabilite In tehnologia culU- 
vfirll porumbului. Se cere ca. In a- 
ceste zile, din zori șl plnft seara, 
specialistul agricol să fie mereu pa 
teren, să asigure aplicarea corectă 
a lucrărilor de pregătire a terenu
lui șl sernfinat. condiție hotărltoare 
pentru obținerea unor recolte mari.

Citiți în papina a Il-a relatările 
corespondenților nottrl din jude
țele Constanta fi Vrancea.

m față 
cu el însuși.
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rra unei economii avansate șl pentru 
lichidarea decalajelor față de țările 
dezvoltate, este iconfrantată’ in pre
zent cu multiple probleme similarei 
cu cele ale țărilor in curs dc dezvol
tare. Cu toate succesele importante 
obținute In domeniul Industrializării 
țărlL al^ modernizării agriculturii, al 

ndmla fotnfineațcă mal are de par-' 
curs o perioadă Îndelungată pentru 
a Intra; in riridul ewtnowiltlor dezvol- 
tote. peium a asigura un venit ridicat 
pe locuitor, in aceste condiții. Romă- 
nla a considerat șl consideră că este : 
Îndreptățită de'n fi Indusă In rindul 

1 țărilor care beneficiază sau vor bone- j 
flela de sistemul preferințelor gene
ralizatei la exporturile sale sau la 

. alte aranjamente de natură să vină 
In sprijinul efortului propriu între
prins de fiecare țară In cura dc dez
voltare. De altfel. Justețea sl legiti
mitatea acestei poziții a țării noastre 
a format subiectul articolului „Româ
nia la U.N.C.T.A;D.-Ill“. apărut î;i 
„Scintcla”, sub semnătura ministrului 
secretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior, Nicolae M. Nicolae, 
conducătorul delegației române la se
siune. ‘ ‘'

în cadrul sesiuni! de la Santiago 
de Chile vor ti dezbătute proble
mele complexe pe care le pune de
teriorarea situației țărilor în curs 
de dfizvoîtare In-economia mondială, 
adlncirea decalajului rare le separi 
de țările dezvoltate. După cum se 
arată în’ raportul secretarului gene
ral al U.N.C.T.AD., Manuel Perez- 
Guerrero. adresat sesiunii a III-a 
a U.N.C.T.AD. „...în lipsa unei ame
liorări tangibile a politicilor urmate 
in materie de comerț șl ajutor, ță
rile tn curs de dezvoltare au conti
nuat să piardă teren în comerțul In
ternațional, iar decalajul intre ve
nitul lor pe cap de locuitor șl al celui 
al țărilor dczvoliate s-a accentuat. 
Dacă comunitatea internațională nu 
face eforturi mult nin| Intense, e- 
xlslă puține șanse ca ea să atingi o- 
biectivelc enunțate in Strategia ce
lui de-aî doilea Deceniu al Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare".

Iată clteva date semnificative caro 
ilustrează gravitatea problemelor cu 
caro ulnt confruntate țările In cura 
de dezvoltare :

în perioada IWC—1970, creștere® 
medie anuală a produsului Interior 
brut real pe eap de locuitor în ță-

VSctor ALBEA

șuii® si rana» săi
41 13 aprilie bo, deschide la San

tiago ,dc Chile cea du-a treia sesi
une a Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Co.-ne-ț șl Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.). moment Important in 
existența-?! activitatea nccătel orga- . 
pirații, bi viața economică.șl politică 
l'iitentațlonalâ. Treclnd în revistă sl- ; ......... ......... ... . ..................
tuațlă ‘ pe. pian mondial in domeniul dezvoltării comerțului exterior, eco- 
cbmerțtilul sl dezvoltării, «ralunca va 
examina măgurile' care ar putea fi 
întreprinse, țwrnru lărgirea cooperă
rii Intornnțlo.-tale, in.scopul spriJSnt- 
riL'creșterii'counomlcn mal rapide a 
țărilor In cflrs dc dezvoltare.

lra sesiunea n I)i-a a U.N.C.T.A.D. 
vor fi reprezentate 141 state, mem
bre ale acestui important for inter- 
națlonol. România BOcInllstă. care n 
participat intens la activitățile 
U.N.C.T.A.D.. dc la înființare, acordă 
o deosebită atenție sesiunii. în aceas
tă privință, pornim de la conslderen- ' 
tul că țara noastră, angajată intr-un 
efort fără precedent pentru construi-

exemplede'ineonsmemța
și tritki la adresa

Interviu cu tovordsul Gheorgho BREIIUESCU, prim-viceprejedinle
ol Comitetului executiv ol Consiliului popular județean lași

unor organe
cel ce cunoșteau nevoile 
orașului, cerințele formul

411(110 de descentralizare a unor acti
vity! Si a hotărît trecerea lor in 
competenta consiliilor populare oră
șenești șl municipalei Astfel, la mu- liul popular. Activitatea de gospodă-
nidplul Iași au fost trecute. din 1£WKI rle comunala era astfel Îndreptată

B>ro o serie de completări șl re para- 
i pentru ■ a putea satisface, pe 

moment, nevoile de apă. canalizare.

____ i acute - ale 
uauiioiu formulate do. ce

tățeni, de reprezentanții lor in consl-

Conducerea partidului a acordat și acordă o atenție deosebită îmbunătățirii ",—77 ti.tr
nctlvitățll consiliilor populare, creșterii rolului șl alribuțlunilor lor S1 Plj» °„T™8
in conducerea vieți! economico-soeiate a comunelor, orașelor și mu- , 8
nlelpillor. Pe hună dreptate, au fost criticate, nn o dală, tendințele do 1 c0®BerclnIe ** 3 întreprinderi — FrT^“n-------- f
centralism șl tutelă, de limitare a competențelor acordate organelor lo-caie ale do industrie, locala, far la orașul lumină, mode,nlzare a ^trilzllor,» șl
puterii și administrației de stat. In același timp. în special Ia Conferința pe J așcnnl o întreprindere de Industrie nu șpre soluții definitive. In timp
țnră a secretarilor comitetelor comunale de partid și președinților consiliilor ri „'!na “e SOJpcriȘrie orășo- < — — Ț-;—;-----------------p;

populare comunale, secretarul general al partidului a dai o scrie de Indi- C^8 Si ™,luraiă a I°ri>Jul. do pllțlă. so' fă-
cațll pentru perfecționarea activității consiliilor populare, a Jalonat prlneî- tfvltate, de . gospodărie comunală șl . cea după o schiță de sistematizare
palele direcții ale programului tor dc lucru șl a accentuat asupra necesității transport In„ comun, precum și do bine glndltâ, activitatea do gospoda
ra ele să manifeste deplină Inițiativă și autonomie in conducerea economiei 
șl vieții de stat locale.

Cum se traduc în viață aceste Indicații? Ce concluzii șl ex
periențe s-an cristalizat in activitatea de pini acum ? Ce cauze — de natură 
obiectivă sau subiectivă — mai generează fenomenele de limitare a compe
tențelor acordate de lege, consiliilor populare, de centralizare a conducerii 
unor domenii la Județ sau ia alte organe departamentale ? Redacția noastră

■ - «_9 I-'L’—■■■'.'■ S—--..f—1 S _ Wn AdvA. fn A ?'so'aoATtl Aanre.n, 6nl e—n'.cnîti - rit»

terii de stat din subordine cunosc 
mal bine dorit organele județene po
sibilitățile de dezvoltare ale fiecărui 
oraș șl municipiu, cerințele unei 
etape sau alteia. Ca atare, așa cum 
prevede șl legea, ele trebuie să albă 
in mod real toate competentele ne
cesare exercitării atribuțiilor. Chiar 
Înainte de apariția Legii 57. 
comitetul executiv nl consiliului 
popular județean ■ analizat posiblll-

Ișț propune, in spiritul Legii 57, să abordeze aceste probleme Intr-o sultă de 
articole. Interviuri și anchete.

— Stnteîf 'dc părere, iouarășc 
pȚlm-vicaprețedlnte, că Legea 57 
acordă suficienta competente 
consiliilor populare orâșcnețti fi 
municipale ?. Dacă da, cum se 
reflectă acest lucru In activita
tea consiliilor populare din ju
delui last ? ,

— Comitetul nostru executiv a por
nit de la faptul real că organele pu-

transport în, comun, precum și 
.prestările de servicii către popu
lație.,

— Ce condurii, de ordin prae- 
Uc, relatfă această experiență 7 
Cu ce a ‘ost ea Imbogăliiă după 
opsrițfa terii 7 ,’

— înainte, de a face unele referiri 
concrete n.ț vrea să subliniez, ca o 
concluzio generală, faptul că organele . 
locale orășenești șl municipale s-au 
dovedit de la început capabile să re
zolve bine, cu multă, competență, o 
scrie de probleme complexe.

Gospodăria comunală este, după 
părerea mea; exemplul cel mal grăi
tor. Ani de zile, activitatea In acest 
domeniu. In municipiul lași, a tre
nai. De ce 7 Indicațiile șl soluțiile 
pentru rezolvarea unei probleme «au 
alteia veneau de la județ șl nu de la

ce dezvoltarea economică șl soclal- 
cullurală a lașului, de pildă, se' fă- 
bîne gîndltĂ, activitatea de gospodă
rie comunală continua să rărnlnă In 
afara acestor preocupări. Din aceas
tă cauză treburile nu mergeau bine 
șl se Iroseau și fondurile si for
ța de muncă. Pentru străzi ca Palat. 
Socola. 23 August, Moara de foc. Tu
tors, ca să pomenesc doar clteva, se 
cheltuiau anual piuă la 50D (NM) de 
lei, pentru flecare, iar reparațiile nu 
depășeau stadiul unor lucrări super
ficiale. cîrpeli. Șl an de an se luau 
mereu treburile de. la capăt.

Acordind toate atribuțiile pe linie 
do gospodărie comunală primăriei 
municipiului, lucrurile s-au schimbat 
mult in bine. Avlnd In subordine

Const. PRUESCU 
Manolo CORCAC1

(Continuare in pag. a Vll-a)
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calitatea putem aprecia că, In general, se 
pectindu-se normele tehnice".

PUTEM ÎNCHEIA ÎNSĂMÎNȚĂRILE!
,11.. . 1. ' > ■ r.' î ■. ■ ' < ' țț‘. I

cooperai 
dțiva

ședlnțil cooperativelor, nici Inginerii 
erau de găsit Un ritm cu totul neaa!

ÎNTR-0 SĂPTĂMÎNĂ

j?

ij

® Cit ați semănat?
• Care este viteza zilnică de lucru ?
• Cum apreciați calitatea lucrărilor?

RAID-ANCHETĂ

CALITATE BUNĂ, 
DAR RITM NESATISFĂCÂTOR

Referitor Ia întrebările noastre, tov. Vfctor Negoifâ, direc
tor adjunct al Direcției generale agricole a Județului Constan
ta, ne-a i“ . - - - -
văzute a se cultiva cu 
tare. 2] 
de 8 81.» uvvu.>1:, „__
Htatea lucrărilor este bună.

_____________________ re, tov. Victor Neg 
net al Direcției generale agricole a Județuli 
râspuns i 1) Pînâ acum, din cele 110 000 hectare pre- 

î a se cultiva cu porumb au fost ins&mintate 21 000 hec- 
1) In cooperativele agricole viteza zilnica planificați! este 
5G hectare, dar s-a realizat sub 4 000 de hectare. 3) Ca*

Răspunsurile reflectă Intr-adevăr situa
ția de pe teren. Condițiile naturale din a- 
ceastă primăvară sint bune șl permit efec
tuarea unor lucrări de calitate superioară. 
Eforturi mai mari trebuie depuse In ce 
privește grăbirea ritmului astfel ca să se 
realizeze viteza de lucru planificată și, pe 
această bază, semănatul să se încadreze In 
Urnitele timpului optim. Raidul Întreprins 
In mal multe unități agricole din județ, in 
zilele de 10 și 11 aprilie, ne-a prilejuit aă 
constatăm că există posibilități ca timpul 
de lucru să Ee folosit mal bine.

Ziua do muncă a unor cpcctalișt! din 
cooperativele agricole Crucea, Llmanu, 
Negru Vodă începe la șase dimineața și se 
termină o dată cu căderea întunericului. 
La cooperativa agricolă din comuna Cru
cea, care lnsămlnțează In primăvara aces
tui an 700 hectare cu porumb, ee reali
zează cu cele 4 ««mănători o viteză de 
circa 80 hectare pe zi, terenul este pregătit 
cu atenție, diferențiat, de la 8Olă la rolă, 
apUdndu-ee 3 șl chiar 4 dlsculri. Tntrudt 
Întreaga suprafață de porumb ce lucrează 
In acord global, peste 299 țărani, coopera
tori se aflau pe dmp, lulndu-ș! In primire 
suprafețele de teren tnsămlnțate, pe care 
le vor lucra. Ca nu cumva ri ridurile să nu 
fie. drepte, ca la carte, oi adunau înaintea 
semănătorilor resturile vegetale din cultu
rile do anul trecut. Aceeași preocupare 
pentru un ritm susținut șl o calitate su
perioară a lucrărilor nrn- Inlllnlt'și'la coo-i,- 
peratlvele: agricole^ din'-OlUhă. ‘Comana, 
Cobadin; Chirnogenl șl altele.’ Mecanizato
rii, brigadierii șl șefii de echipă, care lu
crează afectiv la semănat, au la timp tot

ceen ce le trebuie. La marginea tarlalelor 
se găsesc semințele, carburanți!. Astfel, se 
lucrează neîntrerupt mal mult de 10—11 
ore pe zi. De altfel, chiar In cumul zilei de 
marți, cooperativele din Almalău șl Mio
rița au anunțat terminarea Insfimlnțărll 
porumbului, iar alte pesta 20 unități au 
făcut această lucrare pe 70—80 la sută din 
suprafața prevăzută.

Da ce nu ga realizează, pe ansamblul 
județului, viteza zilnică prevăzută 7 Deși 
timpul este foarte bun de lucru. In unele 
cooperative agricole ca acelea din Săcete, 
Istria, Nuntași, care cultivă cu porumb 
600—800 hectare, semănatul nu începuse 
nlel In după-amlaza zilei de 10 aprilie. La 
aceste trei cooperative agricole am găsit pe 
dmp doar dțiva mecanizatori rare în
cepuseră să pregătească terenul. Nici pre
ședinții cooperativelor, nici Inginerii nu 
emu de găsit Un ritm cu totul nesatlsfă- 
cător înregistrează la semănat și coopcra- 

- ------------
lișleâ, Tortomanu,__. ______ ..
prafețde mari ce le cultivă cu porumb șl 
ritmul de lucru din primele patru zile, ar 
însemna
1 mat

Cunoacind neajunsurile din aceste uni
tăți ee Impune ca specialiștii direcției 
agricole județene aă-și îndrepte cu priori
tate atenția asupra lor, ®ă nu permită sub 
nici un, molly iroslreg ..continuare a 
timpului bun de lucru. i

Rada APOSTOL 
corespondentul „Sclnteii*

tivele agricole din Cogealac, Tariverde, Si
liștea, Tortomanu, care, judecind după su
prafețele mari ce le cultivă cu porumb șl

să termine semănatul după

7

„Pinii la 10 aprilie a fost Inshmîn|at3 14 la sntă din su
prafața de 38 874 ha planificata a se cultiva cu porumb, ne-a 
spus Inn. Nlcolae Balosln, directorul general al Direcției agri
cole județene Vrancea. Deși condițiile climatice de ins&min- 
țare a porumbului sini optime, in ultimele zile nu s-a reali
zat viteza de lucru stabilita. Stațiunile de mecanizare dispun 
de 204 semănători S.P.C.-G, cu care s-ar putea însOmtnta zH- 
nlc minimum 2 400 ha. Dar in ultimele trei zile s-au însftmln- 
țat in medie snb 2 400 ba. începind de milne vom face tot ce 
este necesar pentru a se realiza ritmul de lucru planilicat, ast
fel ca in 7—8 zile sh se încheie această lucrare, in ce privește 
calitatea putem aprecia câ, in general, se lucrează bine, res-

I
Intr-adevăr, In județul Vrancea ee lu

crează din pUn la somănatul porumbului, 
în multe cooperative agricole — Păuneștl, 
Blleștl, TîmbolcșU. BoghcșU — a-a Izură- 
mlnțat cu porumb mai bine de 30 la sută 
din suprafețele planificate. In ziua de 10 
aprilie, la Rlmnlcenl lucrau 7 (semănători 
SPC-G. Mecanizatorii Vaslle Baclu, 
Panalt, Codln Neagu lucrau ca „la carte". 
Rinduri drepte, adîndmea uniformă de 
8—9 cm, solul reavăn, bine mănințit șl ni
velat uniform. Brigadierii Suehea Tache 
și Jean Gogol, flecare la tarlaua sa, ur
măreau calitatea semănatului. Pe șeful 
secției de mecanizare, Ion Jltea, l-am In- 
tllnlt in mijlocul unei tarlale unde lucrau 
la pregătirea solului pentru semănat 
4 tractoare cu poWtaeuri In agregat cu 
grape reglabUe. „Calitatea semănaiulul — 
spunea șeful secției — depinde de felul 
cum este pregătit terenul; Dacă' polldlscu- 
rlle sint bine reglate, dacă golul ae mobi
lizează uniform, m va putea incorpora să- 
mlnța In bune condiții, la distanțe egale 
pe rind, la aceeași adinclmc". Aceeași pre
ocupare pentru buna pregătire a soiului 
am lntllnit și la cooperativele agricole Nă- 
nejll, Clndeștl, MtrtiajU. Clorăștl. Bogza.

Așa cum arată directorul general al di
recției agricole județene mal trebuie de
puse eforturi In vederea realizării vitezei 
zilnice planificate la semănat. Dar In a- 
celoșl timp, trebuie acordată atenție mal 
mare calității lucrărilor. Șl lată de ce. în 
dimineața zilei de luni, 10 aprilie, la Vul
ture am găsit 4 tractoriști Iu cri nd pe o 
tarla de M hectare Polldtacul mecaniza
torului Gheorgho Radu nu era bine reglat,

astfel că terenul nu era mobilizat uniform. 
Nu ee lucra In agregat cu grape reglabile, 
înglneral-șef al cooperativei agricole nu 
trcruțe să vadă cum ce pregătește terenul. 
O altă dovadă a Lipse! de preocupare este 
șl modul cum a fost fertilizată această 
tarla. Gunoiul de grajd, aproape nelmprăș- 
tiat, era In întregime la suprafața «olului. 
In asemenea condiții, se înțelege, nici se
mănatul nu ac va putea face bina.

O situație asemănătoare am lntllnit la 
Răstoaca. Aici, pe o tarla de 80 hectare, 
discutau 3 tractoare cu polJdlscuri fără 

‘ grape. Terenul &e pregătea necorcspunză- 
tor. dar nimeni din conducerea cooperati
vei nu trecuse plnă la ora 11 să vadă cum 
se lucrează. La cooperativa agricolă MAI- 
căneșll l-am lntllnit pe Radu Baltă kc- 
mănlnd Intr-o daria nu prea bine pregătită. 
Sămtata se Incorpora neuniform, pe unele 
rinduri la 12 cm. pe altele la 4 cm, In te
ren uscat. Mecanizatorul nu avea ordin de 
lucru, nu cunoștea ce condiții trebuie c’i 
realizeze la semănat, .Nici Inglnerul-șef, 
nici șeful fermei nu trecuse să vodă cum 
se lucrează. La fel de slab era pregătit te
renul șl la ferma MIndreștI, a cooperati
vei agricole de producție Focșani, Aici, cm 
toate că ®e semăna in prezența șefului de 
fermă, Inginerul Vnsile Paroschîv, In 
unele locuri boabele r&mlneau-afară.

Am semnalat aceste cazuri pentru a 
atrage atenția special Iș’llor că. alături de 
mecanizatori, el poartă răspunderea pen
tru calitatea lucrărilor.

Ion NISTOR [,
corespondentul „Sclnleii*

„trage cu ochiulDupă metoda.
la floarea de porumbar"

Cerem scuze ipeeldljH- 
for din âaHcullttfd pentru 
o precizare de care el au 
neude așa cum au grădi
narii nevoie să cumpere 
caitracefi temperatura 
solului înainte de Intfl- 
minfare. se măsoară cu 
termometrul. S-a descope
rit Insă o metodă, care, 
este drept, a mai fost ea 
descoperită acum clteca 
sute de ani. dar are unele 
evantaie de necontestat. 
In ce constă ea ? fn loc ca 
agronomul să se deplaseze

silnic pe toate tarlalele, 
In loc să feed efortul de-a 
dreptul epuizant ele a in
troduce In toi bondul ter
mometru. rospecfiral n- 
gronom trace cu coada 
ochiului la florile ds po
rumbar ti clnd obterud 
un semn anume, strigă : 
gata. se poate trece la In- 
sămintatul porumbului l

Dacă cineva nu crede in 
eficacitatea metodei 
dnd in Judelui GorJ yl »d 
te convingă de faptul că 
nici măcar un tinour in-

I 
piner agronom din coope
rativele agricola nu dis
pune de termometru de 
sol. Așa te explică de 
ce semănatul porumbului 
începe foarte diferențiat. 
de Ia o unitate agricolă la 
alta, chiar dacă tint veci
ne Avem însd si nd o 
întrebare: „metoda' a 
fost brevetată de direcția 
agricolă ? Ajteptdm răs
puns.

Mihail DUMITRESCU 
corespondentul „Sclnteii*

în urmă cu dteva zile ne aflam 
in biroul directorului general al în
treprinderii Intercentrale do comerț 
exterior „ARPIMEX". tovarășul Ion 
Tulceanu, tind a sunai telefonul 
Ne-au reținut atenția competența și 
operativitatea de care clădeau dovadă 
cel doi Interlocutori — de la un ca
păt șl de la celălalt al firului tele
fonic — fn găsirea de soluții pentru 
livrarea grabnică n unor loturi de 
mărfuri, fn, așa tel/ incit firma bene
ficiară de paste hotare să primească 
ta timp ultimele cantități de produse 
cu termen contractual In trimestrul 
I a.c, Clnd convorbirea o-a termi
nat, am riscat p remarcă :

— Desigur, un cUent din rirălnă-

.» , ' • J-, : " ,
Acum, allt producătorul, cit șl ex
portatorul sint tma șl aceeași per
soană. Ellminlndu-se verigile inter
mediara, producătoral-exportalor .In
tră ta contact direct cu clientul ex
tern. tratativele șl punerea dc acord 
a celor doi parteneri efectutadu-fie 
tatr-o perioadă de două ori mâl redu
să dedt era pinâ nu de mult. 
In piua, cunoadnd dotarea teh
nică superioară a tatreprinderllor 
noastre. înalta pregătire tehnlco- 
profeslonalfi u celor care reali
zează produsele, beneficiarii străini 
manifestă o incrcdcre tot mai 
mare in posibilitățile exportatorilor 
români. Urmarea 7 încheierea de 
contracte cu valori mari cu firme 
Importante din țările socialiste., ca șl 
din alte stole, cum filat S.U.A» R. F. 
a Germaniei, Anglia, Olanda ș. a.

în asemenea condiții, unitățile in
dustriei ușoare su trecut la o 
mii marc diversificare a produc
ției șL Birins legat de aceasta, la

producătorul, cit ți ex
alnt una "și aceeași per-

taie...
— Nu era din străinătate. La te

lefon am discutat cu directorul teh
nic al fabricii de încălțăminte „Dim- 
bbvlța" din București.

Am relatat această secvență de
oarece ea este Ilustrativă pentru e- 
foriurile actuale 
«de întreprinderi- <
lor Industriei u- 
șoare In vederea .
Îndeplinirii șl de- I
pășirii prevederi
lor planului de 
export desfaceri) I
mărfurilor lor pe 
piețele externe 
în condiții de c- 
flcacUaic econo
mică sporită, pen
tru mutațiile ca
litative pe care a- 
pllrarea noilor re
glementări in do
meniul comerțului 
exterior le-a de
terminat In prac
tică.

— Exercitarea 
directă a atribu
țiilor conferite cte 
Lege» eu privire 
Ia activitate» de 
comerț exterior, 
de cooperare eco
nomică șl tehnlco- 
ștlințifică a pus 
ta fața conduce
rilor șl. ta gene
ral. a colectivelor 
centralelor șl în
treprinderilor pro
ducătoare de mărfuri pentru export 
din industria ușoară necesita tea de 
a-și schimba optica față de mer
sul tranzacțiilor comerciale cu stră
inătatea, ne spunea tovarășul Nicolao 
Enea, prlm-adjunet ol ministru
lui industriei ușoare. Acum pro
ducătorii participă nemijlocit, ac
tiv și tot mai eficient la schim
burile externe, In condlțlUe unei largi 

, autonomii — de ta prospectarea pie
țelor externe, alegerea partenerilor 
comerciali, organizarea rețelei de des
facere ta străinătate, cooperarea ca 
întreprinderi șl firme străine și plnă 
1» livrarea efectivă a producției șl În
casarea cootravaiorll mărfurilor ex
portate.

Datele de care dispui 
că la" centralele1, industrii 
fecțlVtrlcotaJa și Ineăli_____ _
pildă, planul de export .pe trimestrul 
I^onfosl îndeplinit șl depășit».-ta. n- 
ecastă perioadă reallztadu-se circa 
23 la sută din prevederile anuale. 
Numai centrala industrială a bum
bacului exportă în unul curent tot 
aUt dt a vlndut în străinătate Întrea
ga Industrie ușoară în anul 1SS8. Ex
porturile de produse ta anul 1S72 
ale acestei ramuri, în urma cărora 
se obțin devize libere, vor fi duble în 
comparație cu anul 1070. în unele 
centrale Industriale ale Industriei u- 
șoare. creșterile sint șl mal consis
tente — bunăoară, la centrala indus
triei confecțiilor, centrala industrială 
a tricotajelor, la centralele de fnefil- 

‘ (aminte, centrala sticlei ș.0. Dc re
marcat este șl îmbunătățirea sensibi
lă a cursului de revenire obținut din 
vinzĂrile pe piețele externe ale pro
duselor industriei ușoare. De pildă, oo 
ansamblul ramurii, unul 
cursul da revenire Înregistrat In ex
port a fost cu 10 la sută mal favora
bil declt ta 1070. iar ta unul curent 
urmează să se obțină In acest do
meniu un spor de încă șase In sută.

Ce pirghll sint acționate pentru 
obținerea acestor rezultate, cum sint 
folosite competențele conferite În
treprinderilor șl centralelor Indus
triale de legea privind activitatea de 
comerț exterior 7

Mal Înainte, dacă un anumit sorti
ment nu se vindea operativ șl sufi
cient de avantajos. întreprinderea 
de comerț exterior dădea vina Pe 
producător (..cu marfa voastră vreți 
să reușim afaceri bune?!") șl— ta- ____
vers (..dacă nu știți să vlndețl !„.“). fecțlllor — ci da gpoclailștl care șă.

In activitatea

analizeze, să judece cu aceeași aten
ție allt realizarea Indicilor cantitativi 
de export, dt și a celor calitativi, dc 
eficiență.

— Nu au fost înlăturate încă acele 
situații In care de urmărește doar în
deplinirea cantitativă a planului do 
export — no relata tovarășul Leonida 
Gujlu. director goneral adjunct ta 
Ministerul ‘ Industriei Ușoare. Pentru 
evitarea unul asemenea unghi îngust 
de tratare a problemelor realizării 
planului do export s-au luat o scrie 
de măsuri — intre care difuzarea u- 
no- îndrumare referitoare la crește
rea eficientei schimburilor comer
ciale cu străinătatea — dar principa
lul constă in faplul ca flecare lucrător 
să înțeleagă că întrebarea „cit vinzi" 
trebuie urmată Imediat de coro
larul „cu ce eficiență". Aceasta 
este o condiție esențială pentru 
ca exportul industriei ușoare să 
aducă'o contribuție valutară majoră, 
de caro este pe de-a-ntrogul capabilă 

această ramură, 
la balanța comer
cială a țării.

în industria ,u- 
șoară există șl 
alte domenii ta 
care trebuie să se 
depună eforturi 
ta .’.copul îmbu
nătățirii activită
ții de export 
Este vorba do 

' creșterea ta con
tinuare a capaci
tății de adaptare 
a producției fa
bricilor ta cererile 
beneficiarilor ex
terni, de majora
rea ponderii pro
duselor realizate 
cu materii prime 
Indigene, fără ca 
aceasta să dimi
nueze cu nimic 
calitatea lor, de 
simplificarea apa
ratului —; acum, 
destul de Încărcat 
— de îndrumare 
și coordonare a 
activității de co
merț exterior, 
care întocmește 
tot felul do anali-

J

comerț exterior
IN CENTRALE Șl FABRICI ALE INDUSTRIEI UȘOARE

CONTRASTE
Un leu intrarea...

Prin’lMl. tind fabri
ca de ulei ..Unirea" 
din Iași se afla la În
ceputul activității, deci 
ta dezvoltare, s-au tot 
comandat fel de fel de 
utilaje șl mașini, care 
mal dc care mai șpe- ‘ 
dollzate. Multe din a- 
cestea au mărit capa
citatea fabricii, au me
canizat si automatizat 
unele operații ale pro
cesului tehnologic. Au 
fost achiziționate Insă 
si instalații ce nu nu 
putut fl folosite. Un 
ogregat de automati
zare a lucrărilor ta si
lozuri. de pildă, a cos
tat 1 12D (KM) leL ..Este 
un prototip de răsu
net" — se spunea ta 
documentați,L numai
că utilajul n-a... răsu
nai. A staționat ca șl 
uitat Intr-o sală ptnă 
ta ll®8. Atunci, prln- 
tr-un ordin al Ministe
rului. Industriei 
montare (nr. 30O-31B), 
s-a început a se mișca 
ceva Dar nu pentru 
montare șl punere In 
funcțiune, cl pentru 
dezagregarea Iul șl 
vinderea piesă cu 
piesă. Cu chiu cu val

Intate-
AI1-

s-au recuperat 223 431 (
lei. Restul pta&eîor, 
do circa MO W0 lei, 
se găsesc șl acum In '
aceeași sală. Suma 1
este Insă de fiecare 1
dată prinsă In 'bllan- <
țul fabricii la capita- i
Iul „Investiție ne- ,
realizată". ,

70 situație asemănă- . 
toare există șl la Uzi
na metalurgică lași, 
unde o serie de agre
gate de tiran 1.3 mili
oane lei stau neutJU- 
zate tocmai din 1KB. 
Un transbordor de co
laci șl alto mecanis
me de alimentare au 
costat 232 000 leL Sa 
spune că nici unul din 
aceste utilaje nu mal 
pot fl folosite, mal cu 
seamă dl sint depăși
te din punct de vede
re tehnic.

Rămîn doar șanse 
de a eo deschide cu 
ele un muzeu. Tot 
sint vecine cele două 
fabrici Ieșene. Un 
singur leu să fio'taxa 
de vizitator șl tot 
s-ar mal recupera 
ceva. Mal bine puțin, 
dedt- nimic... l

s

speclalizaxca de secții șl, uneori, a 
unor fabrici întregi, pe anumite pro
duse pentru export șl chiar pe zone 
geografice. Așa s-a procedat la fa
brica „Partizanul" din Bacău (spe- 
ctaUzată In producția de export pen
tru U.R.S.S.), Întreprinderile „Dîm
bovița" șl „Flacăra roșie", ambele 
din București (pentru Franța sl 
S.U.A.) șl exemplele ar putea con
tinuo. Ce ofecte economice pozitive 
are această specializare n produc
ției ? înainte de orice, asigurarea 
unei calități bune a produselor, pre
gătirea judicioasă șl realizarea lotu
rilor de mărfuri pentru export ta așa 
fel incit livrările să fie ritmice, Iar 
beneficiarii de peste hotare să fie sa- 

inem relevă tlsfăeuțl de colaborarea cu unitățile 
.........  indusiriel/ncșMtre-,ușoare.(î «„jrejiț’ibr 

țămlnte.. do, Dăcă /tasletăni''■rnhl mult «asupra . 
ritmicității', livrărilor;; asupra . respec
tării riguroase'a termenelor:contrac
tuale din trimestrul II șl Întregul 
an. facem aceasta din considerentul că 
in acest domeniu unele întreprinderi 
alo Industriei ușoare nu au înlătu
rat toate neajunsurile. Aproviziona
rea tehnlco-materlală trebuie să 
funcționeze cu precizia unui meca
nism de ceasornic, deficiențele ce se 
mențin In această privință trebuie 
eliminate In mod operativ, astfel ca 
producția să se realizeze ritmic, iar 
prevederile contractuale să tis înde
plinite la datele stabilite. Dar des
fășurarea Judicioasă o relațiile 
merclale externe depinde In mare 
măsură șl de asigurarea înire- 
prinderlior șl centratelor industriale 
cu cadrele de specialiști necesare, 
în acest sena, directorul general al 
Întreprinderii „ARP1MEX" ne spu
nea că volumul exportului 8-ar pu
tea majora simțitor. Inr eficacitatea 
acestuia ar crește sensibil dacă pro
blema cadrelor ce lucrează În acest 
domeniu ar fl rezolvată pe deplin, 
ta cel mal scurt timp. Este drept. în 
prezent. In cadrai Ministerului In
dustriei Ușoare se desfășoară un 
cura de calificare șl specializare in 
probleme de comerț exterior — pen
tru 150 d® lucrători ; chiar d cu 
acești 1&9 de oameni, ■ chestiunea 
asigurării cadrelor rămlne totuși des? 
chlsă. Fiindcă nu este vorba de .lu
crători pentru comerțul exterior, de 
oameni care derulează contractele" 
— cum se exprima Jean Bogdan, di
rector In Centrala industrială a con

taio.ida.iBon-

trecut.

SggBȘîif.  
za. dar. In nu puți no cazuri, fălii re
zultat© practico do valoare (un In
terlocutor ! «iugora ca utilă o ana
liză a... unor analize efectuate de 
aceste organe !). Po Ungă coluțloM- 
rea problemelor amintite, in centrul 
atenției trebuie să stea șl asemenea 
chestiuni : completarea Ioturilor de 
produse eu sortimentele prevăzute 
iu contractele încheiate cu beneflela-
rtS externi șl. sirius legată dc aceas
ta, asigurarea unei stricte discipline 
a sortimentelor, in sensul fabricării 
lor potrivit termenelor de livrare la 
export, respectarea riguroasă a pre
vederilor ce reglementează depune
rea ta bancă a documentelor de în
casare ritmică șl Integrală a contra
valorii mărfurilor exportate.- ta^'ffi^bV'eurmod^â^îPau^" 1 
«e desfășoară 'acum activitatea de . 
comerț exterior. In industria .ușoară . 
— ne-u’ spus ■tovarășul Marin 
Ceaușescu. director general adjunct

L0-.

Sîmbetei
__ Fiecare țăran știa 

șl știe că zerul nu se 
aruncă, ci m dă la 
pord Numai că ceh- .

are tot Interesul . ță 
valorifice zerul, dar 
nu-1 solicită nimeni. 
Centrul de la Murgeai

1 treia șl" întreprinderile . se află ta o distanță
' specializate ta prelu- mică de complexul de
i crarea laptelui ii dau creștere a porcilor de
i altă destinație : ca- ta Fălclu. populat cu

naiul. Iată o situa- . mii de capete. S-a ffi-
(le relatată din jude- cut propunerea să se
țul VasluL Do Ia In- instaleze o țeavă Intre
SUl eon rol ^d©1 ta central de prelucrare
Murgeh'b a’^nranJtyk,” î
canal o cantitate da Nu'«-a . făcut , nimic. - ( 
180Odă; litri, de - zer.‘“ ■^■'■cbmptexe. ■porcib; -. 
Cel da' ln.Bfrlad are o se hrănesc doar cu fu- (

I

Ceauțeseu. director general adjunct, 
ta Ministerul Comerțului Exterior — 
trebuie să ținem seama de noutatea 
reglementărilor in vigoare, do faptul 
obiectiv că cel ce produce este ta 
același timp șl exportator. Cores
punzător acestei duble culitfitl. une
le centrale Industriale au reușit -să 
Intre mal repede șl mal bine fn rol, 
altele se află Încă ta faza căutări
lor. Obținerea unor bune re
zultate In activitatea de comerț ex- 

, ,,, terior depinde de m<xlul in care (te
va experiență, de strădania
fiecărui colectiv do a fl nu numai 
un producător apreciat, ti șl un ade
vărat comerciant

De cea mal mare Importanță este 
cn In flecare întreprindere șl cen
trală din Industria ușoară să se de
pună eforturi susținute pentru pre
venirea tuturor neajunsurilor care 
ar putea Impieta asuora activltfitil 
lor de export, in asn fel tari6 să se 
realizeze Integrai și ritmic, pe luni 
și trimestre, allt pianul de producție 
pentru export cit și exportul pro
pria-zis. Fabricarea întregii produc
ții destinate exportului, precum șl 
livrarea ol la timp, decadă, cu de
cadă și lună de lună, constituie o 
îndatorire primordială, o sarcină im
portantă pentru toate întreprinderile 
și centralele Industriei ușoare.

Cal de\Ia.BîrlacLare o 
situație mal bună de
oarece zerul este luat 
de unele cooperativa 
agricole din județul 
vecin — Galați șl do 
ferma LA.S. din lo
calitate. Totuși și do 
aici s-nu scurs Io ca
nal clteva zeci de 
tone. De cd nu ,lau u- 
nltățlle agricole' ze
rul pentru a-1 folosi 
In hrana porcilor 1 
Să fie ecump ? Nu. 
Costă numai 7 bani 

' litrul. Atunci 1 E vor- 
1 ba de comoditate și 

dezinteres. După cum 
declara tov. Aurel 
Roșea, contabilul șef

rajo combinate cu a- 
daosurl aduse cu bani 
grei din străinătate.
Șl ta occat timp, zerul 
curge pe gtrlă. între
prinderea de ta Vaslui 
a dat ta rubrica da 
publicitate din ziarul 
local un anunț că vin
de zer oricărei unitâll 
agricole. Nici o miș
care. S-a oferit apoi 
®ă transporte zerul cu 
autocisternele proprii 
ta unitățile agricole, 
iar ta reîntoarcere ma
șinile să aducă lapte. 
Tot nimic. Zerul curge. 
In continuare, ta ca- 

_____  _________ nai șl de alei ta si
ni întreprinderii do pete curgătoare. Dar 
Industrializare | a lap
telui

tov.
I

Dan MATEESCU 
Petre NEDELCU

Mașmi și utilaje cu funcții deturnate
(Urmare din pag. I)

ta cazul I.R.U.M. din Sibiu, am in- 
tllnlt cealaltă extremă : In secția 
piese de schimb, pe o mașină de a- 
lezat șl frezat orizontală, mare cit 
un munte și pe care, de obicei, so 
prelucrează semifabricate de o tonă, 
era prinsă o piesă nu mal mare de
dt o mașină de scris. Da ce ? — 
Întrebăm. „Cauza este bine cunos
cută. ne-a spus strungarul Viorcl 
Crețu ; din lipsa unei macarale, care 
n-a fost prevăzută pentru această 

. mașină, lucrăm piese mal mid.
Clnd trebuie, șl trebuie să prelucrăm 
„mastodonți" de o tonă, recurgem Ia 
improvizații. Dar știți ce înseamnă 
pentru aceste prețioase mașini ridi
carea pieselor cu „lFRON“-ul. de 
exemplu ? Pierderea a 15—20 la sută 
din timpul el de lucra. Intnicit lu
crează doar un schimb, indicele de 
utilizare a acestei mașini nu trece, 
niciodată, de 0.23—0.30". Această o- 
mlslune de organizare stăruie do 
mult. Oare conducerea întreprinde
rii nu a sesiza t-o 1

$i. In (ine, lată șl paradoxul «- 
cestor stări ds lucruri. Ne aflăm la 
uzina „Unirea" din Cluj. Intr-o parte 
b atelierului de prelucrări mecanice, 
12 strunguri automate, unele nu de 
mult aduse din Import, produceau.» 
șuruburi.

— Dar uzina fabrică utilaj textil, 
cum ați ajuns la.» șuruburi ?

Ne răspunde Inginerul Aibin Cser- 
veny. șeful atelierului :

— Uzina consumă un maro volum 
de elemente de asamblare, pe care 
nu ni le pot acoperi fabricile spe
cializate. Ața că ne chinuim cu ele 
și le realizăm la un preț cu totul exa
gera L

— $1 dacă nu nțl face șuruburi, la 
ce s-ar puica folosi mașinlle-unclte ?

— în acest caz. ar trebui să fie 
redistribuite..,

Am ajuns, deci, io „cheia" Inlre- 
gii noastre anchete. Ce trebuie ta

trepriiw cit mal urgent pentru folo
sirea dopllnă. ta întreaga capacitate 
a unor mi jloace tehnice pretloa&a. de 
mare valoare șl utilitate economică 7 
Răspunsul l-am Identificat toi In în
treprinderile clujene. La uzina „Me
talul Roșu", fabrică constructoare de 
mașini pentru Industria ușoară, arn 
aflat că mașini scumpe, de mire 
randament, cum sini cele de rectifi
cat, sirungurile paralele, caruselele. 
Strungurile frontale și uite mușinl-u- 
ncltc Ișl acoperă capacitatea lor do 
producție prin colaborări (lin afară. 
Măsuri asemănătoare s-nu întreprins 
șl In alte Întreprinderi clujene.'Deci, 
«e poate 1 La Cluj, de fapt, din ini
țiativa comitetului munlcipn] do 
partid, a luat ființă cu circa doi ani 
în urmă o comisie de coordonare a 
acUvilățl! de colaborare Intre între
prinderi. In vederea utilizări! com
plete. mai productive a mașinilor șl 
utilajelor, a capacităților de produc
ție. Ulterior. ..autoritatea" acestei 
comisii a fost extinsă la nivel de Ju
deț. în fiecare lună se tatilnasr re
prezentanți ai întreprinderilor, stabi
lesc disponibilul ue capacități de 
producție șl volumul colaborărilor. 
Sarcina do coordonare o acestei ac
tivități a fost încredințată lnglneru- 
lul-șef adjunct ui uzinei '‘—Metalul 
Roșu". Ioan Doieanu. care ne-a spus :

— Anul trecut, do pildă, prin 
colaborări s-a acoperit o capacitate 
de producție Ia tnașlnllc-unelie dc 
75 (MO ore. față (le cele peste 120 C>M 
declarate disponibile de Întreprinderi.

Experiența aceste! activități a de
monstrat insă un lucru șl anume : 
există Încă mari capacități de pro
ducție disponibile, mai ales la ma
șinile „chele". întrudt flecare între
prindere se iupîă să albă cil mal 
multe utilate, cit mal complexe dar 
nu se gîndește ta eficienta utilizării 
acestora Aproape fiecare intreorin- 
dere are Instalații de debitare (ghi
lotine) care coriă destul de mult, 
circa 3®0 830 lei una. Calculele ara-

tă că M la sută din cele existente 
in municipiul Cluj ar putaa ti re
duta ibu lie. iar activitatea de debi
tare concentrată in 2—3 întreprin
deri. Mai există tendința ca, pen
tru lucrări do întreținere, să se 
procure de către unele întreprinderi 
mașini speciale, cum ar ti strunguri 
frontale, mașini de rectificat, strun
guri carusel, dar tntrudt nu au cu 
ce ta încărca, apelează ln.„ comisia 
pentru colaborări.

— După părerea moa, preciza to
varășul Ioan Doieanu. ar trebui pus 
„stop" investițiilor .la mașlnlle-unel- 
to care nu au o deplină justifica
re șl nu sint Încărcate In trei schim
buri. Ce nevoie are de un strung ca
rusel stația mecanică pentru utilaje 
în construcții, cind ea este alianță 
în vecinătatea uzinei „Metalul Roșu“, 
care dispune de capacitate tocmai la 
un asemenea utilaj î Apoi, trebuie 
acționat împotriva tendinței de a to
lera ..rezervele ascunse". La ce mă 
refer ? Dacă uzina noastră, de pil- 

. dă. din cadrul Ministerului Industrial 
Ușoare, ar solicita o colaborare Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini pentru una din întreprin
derile municipiului Cluj, cu siguran
ță că om CI refuzați pe motiv că 
„nu există capacități disponibile'”. 
Dacă Insă mergem direct la con
ducerea întreprinderii, vom găsi de 
bună seamă Înțelegere șl cannd- 
tătl disponibile.

Conținutul $1 conatathrita Investiga
țiilor noastre impun de la sine con
cluziile Una dintre ele. poate cea de 
mal mare stringentă, vizează răs
punsul centralelor Industriale de re
sort din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini ta toate situați
ile înfățișate. lntererindu-ne cu pre
cădere acțiunile întreprinse, termene
le de realizare a lor șl eficacitatea în 
practică, pentru ca toate mij
loacele tehnice de mare valoare să 
dea nroducțta pe măsura potențialu
lui lor.

>

de ce să „Ingrășăm" 
Btrlnd, unitatea peștii șl nu portil î

Aromă și sănătate
In aceste zile, nume-, 

roase unități agricole 
lnsămlnțează culturUa 
aromatica șl medicina
le care deși ocupă su
prafețe relativ mici au 
un mare rol In satis
face rea diferitelor ce
rințe ale oamenilor. 
Unele dintre ele au 
menirea șft satisfacă 
guslurile cele mal ra
finate prin aromă șl 
savoare, dar majorita
tea lor sint Indispen
sabile pentru menține
rea slărll de sănătate. 
Dintre acestea deose
bit de utile și rentabi
le sint menta, fehlco- 
lul. nalba, degețelul li
nos. macul, chimionul, 
muștarul, gălbenelele 
și altele. Vom avea în 
acest an o recoltă 
bună de plante aro
matice șl medicinale ? 
S-ar putea răspunde 
afirmativ dacă luăm

Neglijența

V

ta considerare măsuri
le luate lntr-o serie de 
unități agricole pen
tru Insămtațarea cul
turilor respective pa 
terenuri adecvate șl la 
timp, precum și pen-, 
tra îngrijirea culturi
lor vechi de fenlcol, 
rolnlță, chimion etc. 
Este adevărat, plnă In 
prezent. suprafețele 
Insămlnțato tint mlcL 
Dar tocmai do aceea' 
grija pentru operativi
tate șl calitate tre
buie sporită. Pentru 
că un plus de recoltă 
de flori, frunze, tar- 
bă, rădăcini sau se
mințe la culturile aro
matice șl medicinale, 
Înseamnă un sport de 
aromă șl de substanțe- 
medicamentoase — a- 
devărate izvoare de 
gănătate pentru mii și 
mii de oamenL

la 60 de

grade Celsius
Depozitata în rezer

vorul nr. (11 din portul 
Constanța, aparțlnind 
întreprinderii do a- 
provlzlonare a unități
lor de Industrie oll- 
mentarfl. 480 tone me
lasă Importată urmau 
s.S fie livrate benefi
ciarilor. Recent, cu 
ocazia unul control 
Inițiat de secția de mi
liție transporturi na
vale. s-a constatat 
Insă că întreaga can
titate de melasă era...

carbonizată. Din ne- 1
giljență, recipientul i
care trebuia încălzit i
Ja temperatura de 48 ,
grade C, peni re eu ,
melasa să devină. li
chidă șl să poată fl 
□omoată în vagoane!® 1
cisternă, a fost Incăl- 1
zllă la peste GO grade 
C. Cum paguba 
aste deloc mică, 
ylhdvațl trebuie să 
porte consecințele', 
propriul buzunar.

nu 
cei 
su- 
Dln
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Cu fierbinte dragoste, cu profund 
Interes și deplină satisfacție, glo
durile Întregului nostru popor au 
Însoțit tot timpul vizita pe care ser 
.cretanil general al partidului, pre- 
ședințele Consiliului de Stat al 
României socialiste, tovarășul 
Ni col ac Ceaușescu, a întreprins-o, 
Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe continentul Africii, 
îndeplinind în mod strălucit o mi
siune a cărei însemnătate, anver
gură, complexitate șl, îndeosebi, 
ale cărei rodnice rezultate se cu
vin a fi amplu subliniate.

Vizita s-a înscris în cadrul larg 
al activității multilaterale desfășu
rate de partidul și guvernul țării 
■noastre in direcția promovării în
țelegerii și cooperării Internațio
nale, a întăririi unității de acțiune 
a frontului antiimperialist, a tutu
ror forțelor progresiste și revolu
ționare ale contemporaneității. A- 
ceastă călătorie da aproape patru 
săptăminl — care a cuprins opt 
țări, do-a lungul unul traseu de 
poște 22 C»M km, do la litoralul 
vestic mediteranean pir.ă In zona 
ecuatorială șl apoi In țărmul 
Oceanului Indian, pentru ca â m 
Încheie In partea de est a Medite- 
ranel — a conriitult o mărturie 
pregnantă a sentimentelor de sin
ceră prietenie și trainica ebUdnri- 
tate cu popoarele țărilor vizitate, 
cu toate, popoarele din Africa 
luptătoare, care au scuturat jugul 
asupririi Imperialiste și colonialis
ta și pășesc ne calea făuri
rii unei vieți libere si Indepan- 

■ denie,. Pretutindeni, oaspeților 
români 11 «-a făcut o primire sâr- 
băiorexscă, plină de entuziasm și 
căldură, expresie din cele mai e- 

„locvenle a stimei șl .prețuirii pe 
care și le nutresc reciproc poporul 
român șl popoarele țărilor respec
tive, o. prestigiului de care se 
bucură pînă în cele mal îndepăr
tate meleaguri România socialistă, 
a înaltei considerații față de 
personalitatea' tovarășului Nleolae 
Ceaușescu. Este aceasta o semnifi
cativă recunoaștere a principiali
tății șl consecvenței cu care po
porul român se situează de partea 
popoarelor care luptă pentru eliberare sau care își concentrează e- 
forturlle pentru desăvlnșirca fnde- 

șl economice, 
wvrrl 111 <vw« Ha- 

(tonale de sub controlul monopo
lurilor străine, pentru dezvoltarea 
liberă, potrivit voințe! șl năzuin

țelor propriL (p. Nleolae Cenujcicu ; 
Semicentenarul glorios al Partidu
lui Comunist llomân, capitolul Po

litica e^temă-a României; — exprg'-„, 
.[sie a ințcrcsc.'or poporului român, a 
cEcerinfelpr dezvoltării contemporane; 
*Edif. politică — 1S71 ; c. de asfeme-' 
nea interviurile acordate unui grup 
de ziariști din Republica Alaerlană 
Democratică fi Populară, directo
rului cotidianului .JSalongo“ din 
Republica Zair, ■ clarului egiptean 
„Al. Ahram“, in ...S'clntcfla” din 10. 
M fi 31 martie a.c.).

Iotă cum. se explică căldura Im
presionanta cu care au fost* In- 

•conjuratl oaspeții ■ români de zeci ri 
sute demi! de oameni. Canătă astfel 
o nouă și grăitoare confirmare ade
vărul că. dincolo de distantele geo
grafice si de condițiile specifice ie- 
xlslente. sentimentele do nrletenle 
care leagă intre ele popoare ani
mate de aceleași teluri alo luptei 
pentru pace, pentru nroares econo
mic si social. împotriva tortelor re
trograde co,încearcă. In zadar, să 
se pună de-a curmezișul istoriei, Ise 
transformă Inlr-o puternică forifi 
materială. -

Aceste sentimente reciproce de 
prietenie ș!-au găsit, deopotrivă, ex
primarea ®i In schimburile do ve
deri eu conducătorii țărilor vizitate. 
In declarațiile comune, care rodau 
sintetic rezultatele vizitei, ca îl In 
celelalte documente semnate. Dcs- 
chlzlnd perspective noi, din cele 
mal fecuhde, legăturilor ce na 
unesc cu acesto țări, dezvoltării, 
pe .un plan superior, a colaborării 
șl cooperării cu ele, măsurile con
crete adoptate slnt menite. totoda
tă. in concepția partidului șl statu
lui; să ofere un adevărat model, 
constituind In același Ump un 
aport de cea mal mare Importanță 
la vasta onoră de lichidare n urmă
rilor aii* de grele ale dominației co
loniale, Ia întărirea marelui front 
antiimperlolist al popoarelor.

Așa cum arăta tovarășul Nleolae 
Ceausescu In cuvintarea sa la în
toarcerea In patrie „putem spune-că 
această vizită consiliate un moment 
de importanță deosebită în politica 
externă a României, o manifestare 
fără precedent a politicii Internațio
naliste a României de solidaritate cu 
statele care au scuturat Jugul Im
perialist, cn mișcările de eliberare 
națională, cu ce! care luptă pentru 
Independență, pentru progres, pen
tru bunăstare 1“ („Scfntcia* din. 7 
aprilie mc.).

în cadrul poîltlcll sale externe, 
România socialistă. înfăptuind in 
mod neabătut politica de continuă 
întărire a legăturilor multilaterale 
de prietenie și alianță indestructi
bilă cu toate țările sOelallște. acțio
nează in același timp in direcția 
dezvoltării colaborării cu toate sta
tele lumii. fără deosebire de orin- 
duirea sociali. Tara noastrfl a 
acordat șl acordă o Însemnătate 
deosebită întăririi continue a soli
darității militante eu mișcările cte 
eliberare națională, cu forțele anțl- 
Imperlallste de pretutindeni, cu 
toate popoarele care luptă Împotri
va Imperialismului, colonialismului 
șl neocolonlallsmulul. pentru drep
tul de a-31 hotărî singure șl In de
plină libertate destinele. — aceasta 
fiind o cerință fundamentală a în
tregii evoluții contemporane. în 
acest cadru, nn loc remarcabil II 
ocupă dezvoltarea relațiilor eu sta
tele Independente și cn mișcările 
de eliberare de pe continentul a- 
frican.

în zilele noastre. Africa, unde zeci 
de popoare au scuturai in ultimele 
decenii călușete robiei coloniale, re
prezintă un Imens potențial uman șl 
economic, o mare forță revoluțio
nari. Romania socialistă, poporal 
român nu urmărit cu caldă simpa
tie șl solidaritate Intcrnoțlonallstă 
lupta îndelungată șl plină de eacri-

pendcn(ei politice ț.’ 
pentru redobîndlrea ayu|Hlor 
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fied a popoarelor Africii pentru do- 
blndlrea ncatlrnării. Salutlnd cu sa
tisfacție apariția noilor state afri
cane Independente — stabilind șl 
dezvoltlnd cu ele de ta Început re
lații diplomatice, politice șl econo
mice — țara noMiră pornește’de la 
considerentul că acestea au un rol 
tot mal important In viața Interna
țională, in. lupta pentru paco șl pro
gres. Poporul nostru urmărește cu 
aceleași sentimente de solidaritate 
eforturile tinerelor stale pentru în
tărirea Independenței, sprijină pe 
deplin măsurile progresiste caro 
sini întreprinse pentru recuperarea 
șl valorificarea, In folosul propriu, a 
resurseior naționale, pentru crearea 
unei economii viabile și prospere.

Evoluția pozitivă In toate dome
niile a relațiilor României cu țările 
continentului african și-o găsit ex
presie in contacte politice la nivelul 
celor mal înaițl factori de răspun
dere. ca șl la alto 
statornicirea unei iot mal largi co
laborări reciproe avantajoase, con
cretizată în numeroase acorduri gu
vernamentale de cooperare econo
mică și tehnică. In conlucrarea cu 
aceste țări la O.N.U. șl in alte orga-

• nlsme Internaționale, în scopul abo
lirii vestigiilor coloniale, pentru eli
minarea decalajelor economice -șl 
desfășurarea unei cooperări Inter
naționale libere de orice fel de 
Inechități si măsuri discriminatorii.

Raza trainică, fertilă, a raportu
rilor României ea țările africane, 
ca șl ca toate (Arile lumii o consti
tuie respectarea neabătută a princi
piilor Independenței șl suveranității 
naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, afirmarea 
dreptului sacru al fiecărui popor de 
a-ți decide singur soarta, de a-șl

internaționaliste
participarea activă a tuturor țărilor, 
indiferent de mărimea și potenția
lul lor. însemnătatea Internațională 
deosebită a celor opt declarații co
mune pe care șl-au pus semnătu
rile conducătorul României socia
liste șl conducătorii țărilor vizitate 
rezidă In afirmarea unor poziții de 
Înaltă principialitate.

Una din aceste poziții o consti
tuie necesitatea lichidării focare
lor de război șl Încordare din 
diverse părți ale lumii, care 
reprezintă o amenințare perma
nentă pentru pacea și securita
tea lumi L. Un astfel .‘de’focar 11 con-: 
stitule situația din Orientul Apro
piat, care afectează nemijlocit u- 
nele din țările vizitate. în legătură 
cu aceasta, a ,font afirmată poziția 
consecventa a României în favoarea 
unei rezolvări politice a confiieiulut

niveluri, in

în, sprijinii
hyățâmîntuluî de partid

și ăl muncii politice de masă■ ' • •. .. '-.t. ■,.7‘■r ■ ■

alege fn mod liber calea dezvoltării 
politice, economice șl sociale, con
form aspirațiilor șl intereselor sale 
naționale; Clădite pe o asemenea 
temelie, relațiile țării noastre cu tl- 
nerelo state ale continentului afri
can slnt menite a fl o demonstra- 

,,';țieaâle;'a virtuților unei, colaborări 
pe deplin avantajoase ~ "al "“ "

’ * în „vedorSa'tpropiftlrii < 
51 spirituale, reprezenl 
o modalitate efectivă de combatere 
a practicilor șl metodelor ncocolo- 
r.tallsle. un aport de seamă la lup
ta generala împotriva Imperialismu
lui a oricăror forme de dominația 

,țl înrobire a popoarelor.
înscrllntiu-se In mod firesc pe 

linia acestor preocupări constante 
ate oollt'cil externe a tării noastre, 
vizita celui mal autorizat exponent 
al României socialiste a ridicat pe 
o treaptă nonă, superioară, rela
țiile cu țările șl popoarele respec
tive.

Plasate sub semnul prețuirii re
ciproce, ai prieteniei și înțelegerii 
cordiale, coavorbirlle la nivel înalt 
care air avut loc nu reliefat 
existența nnor posibilități largi de d
extindere în continuare o relațiilor dFntrcT^^
de prietenie șl colaborare, pe mul- ■■ ■ -
tipie planuri, dorința ?'■ boiărîrea 
părților de a acționa pentru valo
rificarea acestor posibilități, pe 
baze reciproc avantajoase, (v. De
clarațiile comune apărute in 
„Mnieta* din 17, 13, 22, 24, 28
jl 31 martie li din 3 fi 7 aprilie 
a.c.).

O platformă trainică In direcția 
inlenșlficlrll șl diversificării coope
rării pe diferite tărimuri o consti
tuie înfăptuirile în dezvoltarea eco
nomică a țărilor vizitate ca șl a 
României socialiste. Da-a lungul în
tregului parcurs, solii popopilul 
nostru au putut cunoaște nemijlo
cit o parte din realizările popoare
lor celor opt țări africane, efortu
rile pentru crearea unei baza 
Indusiriale. modernizarea a.q-lcui- 
turih formarea de cadre naționale — 
exemple elocvente de ceva ce pot 
realiza popoarele tn direcția dez- 
voliăril economico șl 'socțala. n 
creșterii bunăstării, atunci cîml 
devin stăplne pe propria soar
tă. Toata acestea nu consti
tuie Insă dealt un început Mal 
sint de învins numeroase greutăți 
pentru ștergerea sechelelor dure
roase alo epocii coloniale, mai 
este încă nevoie de o muncă a- 
fiidufi, de eforturi perseverente. 
Africa este Insă un continent cu 
uriașe capacități potențiale pen
tru progresul umanității

Totodată, călătoria a evidențiat că 
în țările vizitate dnl cunoscute si 
apreciate raiccexcle de . seamă ale 
poporului romfln. sub conducerea 
partidului oău comunist. In opera de 
creare a unei economii avansate șl 
a unei culturi modeme, de edifi
care a societății eodallsto multila
teral dezvoltate.

în aceste condiții, lese șl 
mudt fn evidență Însemnătatea pe 
care o prezintă extinderea și am
plificarea relațiilor de prietenie șl 
colaborare intre o țară socialistă, 
rum este Romflnln. si tinerele state 
africane, dornice să pășească pe 
calea edificării unor structuri so
ciale noi. do natură să favorizeze 
un progres rapid, să-și făurească un 
viitor pașnic și prosper. Asemenea 
relații Intre țările socialiste și cele 
recent eliberata coiwUtale un’factor 
de o deosebită Importanță In des
fășurarea cu succes a luptei gene
rate pentru triumful cauzei păcii, 
libertății șl Independenței popoare
lor : coreșpunzlnd pe deplin Inte
reselor reciproce, corespund In ace
lași timp năzuințelor de pace și 
progres ale Întregii omeniri.

Largi perspective se deschid în 
sectorul legăturilor economice si 
lehnlco-șllințlfiee. Pentru fructifica
rea lor. tn toata capitalele vlzJta-

Israelului din teritoriile ocupate, să 
asigure integritatea și suveranlta-. 
tea fiecărui stat din această 
zonă; o pace dreaptă pentru 
țoale popoarele, ținlndu-se tot
odată seama de, aspirațiile legi
time ale populației palestlnene. 
Prin glasul conducătorilor popoare
lor arabe, care nu exprimat mulțu
miri pentru oprijinul acordat, po
ziția darii șl principială, consecven
tă, a țării noastre In această proble
mă s-a bucurat de o Înaltă apre
ciere ; aceeași apreciere a fost ex
primată și In celelalte țări vizitate.

Problema Indochlnet a figurat 
în mod prioritar în toate convor
birile șefilor de state, roafirmjn- 
du-se solidaritatea activă cn lup- 
la eroică a popoarelor vietnamez, 
laoțian șl khmer împotriva agre
siunii S.li.A„ pentru recunoaște
rea deplină a dreptului popoare
lor Indochlneze do a-și rezolva 
problemele așa cum o doresc. Cau
za dreaptă n popoarelor Indochi- 
ne! va,triumfa — aceasta este con
vingerea fermă care a fost expri
mată de-a lungul întregului iti
nerar african.

în lumea de azi a interdependen
țelor șl condiționării reciproce a 
tuturor fenomenelor Internaționale 
apare, de altfel, limpede că orice 
progres în direcția Îmbunătății 11 
situației politice Intr-o anumită 
zonă' geografică «o răsfringe în 
mod pozitiv asupra climatului po
litic general. Din acest unghi de 
vedere este lesne do înțeles Im
portanța acordată. în cadrai con
vorbirilor .ca jl al declarațiilor 
comune, problemelor instaurării 
securității europene, concepută 
astfel Incit flă contribuie la des-

care unește sbrfns clasa noastră 
muncitoare de clasa muncitoare de 
pe meleagurile Afridi.

Sub acest raport, suita celor opt 
vizite n prilejuit și o grăitoare ma
nifestare a relațiilor de solidarita
te șl colaborare dintre Partidul Co- ---- - ---- — ------- - — -~~

■ i - -i monist Romăn, forța conducătoare a •"■riindere .șl cooperare șl Jn celelalte' 
irtasei muncitoare.. a iutnror<oame-> ‘

Ie vizitate — colaborare ce se În
scrie în cadrul .cerințelor generale 
de intensificare a raporturilor din
tre partidele comunista și toate for
țele politice progresiste, antllmpe- 
rialiste. In interesul progresului, de
mocrației șl .libertății. Tn .cursul In- 
tllnlrllor ■ șl convorbirilor din cele 
opt capitale , ș-a subliniat Însemnă
tatea contactelor Intre reprezentan
ții Partidului Comunist, Român și

ștabiUndu-șe să se lărgească 
' delegații,' de expe- 

'ormații., Nu Incnpo 

dintre P.C.R. și partidele' mențin-
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JUDEȚEAN depllnlm o Înaltă datorie față de pa-
„ • , trie st. in ncnlnsl tlmn. ne aducem• Coonuni^llLș• 1. "" 1

toți oamenii muncii din Județul Alba 
— români, maghiari, germani — au 
urmărit eu deosebit Interes șl satis
facție fructuoasa vizita pe care dum
neavoastră, mult ‘ stimate tovarășe 
Nleolae Ceaușescu,' ați Intreprins-o In 
mal multe țări de pe continentul a-

COMITETUL
ALBA AL P.C.R.

trie ?i. in același timp. ne aducem 
contribuția la creșterea prestigiului 
Internațional al târli noastre.

OAMENILOR

Mean. La tel ca întregul nostru' po-

CONSILIUL
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA : 
Cotățenil de naționalitate maghiară 
ai acestei patrii, la fel cn șl toți fiii 
României, au urmărit eu mindrie pa
triotică toata etapele călătoriei dum
neavoastră In , Africa, au simțit că 
respectul șl dragostea cu care ați fost 
primit î pretutindeni au constituit o 
expresie . a stimei pentru politica 
României, pentru politica unei țări 
in căra, sub directa dumneavoastră 
îndrumare, s-au Instaurat democrația 
socialistă, libertatea șl egalitatea tu
turor cetățenilor.

Vă mulțumim din suflet pentru 
energia dumneavoastră de nesecat, 
pentru fermitatea de patriot și inter
naționalist — și dorim să fim șl noi 
sursa dumneavoastră de putere, de 
sentimente, de glndlre in toate acțlu- 
nlle pe care Io întreprindeți In Inte
resul poporalul nostru și al cauzei 
ooetallsmului.

ACADEMIA
înscrllndu-se ca un moment de im
portanță Istorică, cu profunde ecouri 
In viata lntemațlonnlă, vizita, prin 

' scopurile ,șl rezultatele el rodnice, 
evidențiază cu pregnanță concordan
ta dialectică dintre politica internă șl 
externă a țării noastre, demonstrează 
elocvent faptul că realizările pe care 
le obținem in edificarea socialismu
lui slnt factorul hotâritor al creșterii 
prestigiului României pe plan In
ternațional. al sporirii aportului el la 
cauza păcii și progresului generat 
Avind ferlclhd prilej de n ne ma
nifesta încă o dată, cu entuziasm și 
Însuflețire, adeziunea deplină la În
țeleaptă politică Internă și externă a 
partidului noistni. asigurăm condu
cerea partidului și statului, personal 
pe dumneavoastră tovarășe Nleolae 
Ceaușescu. că nu vom precupeți ntd 
un efort pentru Îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin pe li
nia perfecționării pregătirii cadrelor 
forțelor noastre armate, devotate trup 
și suflet cauzei construcției socialis
mului șl comunismului pe pămlnlul 
României.

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
Șl ÎNVÂȚĂMiNTULUI: Ex- 
pdmlnd sentimentele șl gindurlie 
tuturor cadrelor didactice, elevilor șl 
sludențllor din patria noastră, apro
băm, din toată Inima rezultatele vi
zitei, prodigioasa activitate pe care 
ați desfășurat-o. spiritul dc adlncă 
principialitate revoluționara In care 
ați abordat problemele complexe cu 
care este confruntată lumea contem
porană. întregul corp didactic a pri
mit cu multă bucurie șl entuziasm 
perspectivele de colaborare cu țările 
africane In domeniul Invățămlntulul 
și formării cadrelor, deschise de a-

MINISTERUL AFACERILOR 
INTERNE: Misiunea de prietenie 
șl colaborare pe care ați lndepllnlt-o 
in chip, magistral, In numele și cu a- 
dezliinea profundă și unanimă a în
tregului nostru popor, constituie pen
tru noi motiv de înaltă mlndrie pa
triotică, un nou Imbold pentru spo
rirea eforturilor noastre In Îndepli
nirea sarcinilor ce no revin. Avind 
pildă vie laborioasa dumneavoastră 
activitate, spiritul revoluționar, mili
tant, abnegația și pasiunea In slujirea 
cauzei nobile a poporului român, vă 
încredințăm, iubite tovarășe secretar 
general, că nu vom precupeți nici un

â« rc-<

por, ne exprimăm Înalta apreciere 
față de activitatea neobosită pe .care 
ați desfășurat-o In această importan
tă vizită, aprobăm Intru totul docu
mentele pe care le-ați semnat și ne 
angajăm ferm ca. strins uniți In ju
rul conducerii partidului șl stalului, 
să ne aducem întreaga noastră con
tribuție ia triumful nobilelor ?i înăl
țătoarelor idei ce stau la baza Întregii 
politiei a României socialiste și care 
o fac tot mai cunoscută și prețuită 
In riadul popoarelor lumii, ftfrindu-se 
exponentul voinței șt bo'ărtril ne
strămutate a muncitorilor, țăranilor șl 
intelectualilor din această strămo
șească vatră, organizația Județeană de 
partid vă asigură că, prinlr-o acti
vitate asiduă șl eforturi sporite, sar
cinile mari ce ne revin din grandlpsid 
program elaborat de Congresul 
X-Ieă al partidului, din plenarele ce 
l-au urmat vor fi în mod exemplar 
îndeplinite.

BIROUL COMITETULUI JU
DEȚEAN BACĂU AL P.C.R.: 
Exprimlndu-ne profunda sallsfnc- 
ție față de importantele rezultate nle 
vizitei In Africa, vizită care consti
tuie o strălucită, expresie a politicii 
marxlst-lenlnlslo a partidului și 
statului nostru, purtlnd pregnant 
amprenta distinsei dumneavoastră 
personalități politice, permitețl-ne e& 
vă adresăm cele mal calde mulțu
miri pentru contribuția dumnea
voastră personala, dc excepțională 
valoare, pentru neobosita activitate 
creatoare ce o desfășurațl In Inte
resul șl spre binele patrie] noastre 
și al poporalul român. Vizita a re
prezentat o puternică manifestare a 
solidarității poporului român : cu 
lupta popoarelor din Africa împo
triva imperialismului, pentru apăra
rea independenței șl suveranității, 
pentru progres șl bunăstare. Po
poarele țărilor vizitate au avut ' o 
nouă dovadă a prieteniei șl sprijinu
lui sincer al României socialiste 
pentru eforturile lor, pentru aspira
țiile lor legitime.

Raportăm cu satisfacție că șl In 
timpul vizitei dumneavoastrfl în u- 
ceste țări. oamenii muncii de ipo 
meleagurile Mcftbane au depus o 
activitate susținută pentru » înde
plini tn mod exemplar sarcinile ce 
le î revin din mărețul program de 
construcție socialista, manlfeslindu-șl 
astfel adeziunea totală față do poli-.

COMITETUL JUDEȚEAN 
DOtJ ALK'C.R!; • Oamenii mu'n- 
cli din județul Dolj, alături de între
gul popor, dau o Înaltă apreciere re
zultatelor rodnice ale vizitei pe care 
uțl Intreprins-o in cete opt țări afri
cane. Am trăit clipe do emoție, de 
mere bucurie șl mlndrie patriotică' 
urmărind la radio, televiziune sau In 
ziare desfășurarea vizitei, primirea 
deosebit'de cordială care v-a fost re
zervată pretutindeni, văzind in n- 
egasta o expresie a .prestigiului de, 
care se bucură în întreaga lume ■ 
partidul șl stalul nostru, a înaltei 
filme-pentru-conducătorul nostru hi- 
blL* Succesul deplin al vizitei, largul 
ecou pe care l-a avut înflndul opi
niei publice„din patria noastră și-în- 
opinia ',’publicăf mondială ne ștlmu- 
Icaz/i șl ne mobilizează tot mai mult 
la Înfăptuirea mărețelor obtedlve, 
economice, a tuturor, sarcinilor asu
mate in Întrecerea socialistă în acest' 
al doilea ah ol actualului cincinal, 

Slrins uniți fn Jurul Partidului Co
munist Român, ai conducerii sale. In 
frunte', cu . dumneavoastră, .mult sti
mate tovarășe Nleolae Ceausescu, vă’ 
asigurăm încă o dată că vom face lot 
ce depindă de noi pentru a contribui 
Ia continua ridicare a patriei noas
tre ’ pa noi trepte ale progresului ?l 
civilizației.

COMITETUL JUDEȚEAN 
MEHEDINȚI AL P.C.R. : Prtn 
rezultatele remarcabile obținute în 
construcția socialismului, prin poli
tica externă promovată consecvent • 
de' partidul șl guvernul țării noastre. 
România ss afirmă toi mal puternic 
cn,un factor activ pe arena Interna
țională. al cărei cuvlnt este apreclit 
șl 'stimat Vizita pe care ați Intre- 
prlns-o In țările Africii a dnt expre
sie încă o dată-In mod strălucit-ho- ■ 
lârirll partidului și stalului nostru 
de a dezvolta legăturile de prietenie 
și colaborare cu tinerele state Inde
pendente ale AfrlclL de a-șl aduce 
contribuția la întărirea frontului an- 
tlImperiallsL Dlnd o înaltă apreciere 
rezultatelor acestei vizite, ne expri
măm deplina adeziune șl aprobăm 
în întregime activitatea desfășurată 
de delegație, de dumneavoastră per- 
fiona!. mult stimate tovarășe 
Nleolae Cetiuțescu.

Comuniștii, toți oamenii muncii. 
din județul Mehedinți, avind mereu 
In fațft neobosita șl plldultoarea dum
neavoastră activitate, Ișl afirmă șl 
de această dată hotărîrea unanimă 
de a înfăptui In mod exemplar ma
rile, sarcini și obiective ce ne revin 
din vastul program de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate fn scumpa noastră patrie.

COMITETUL JUDEȚEAN 
VASLUI AL P.C. (13. • Dlnd glas 
gindurllor șl sentimentelor comunlș- 
tlior, ele tuturor oamenilor mundJ.de 
pe aceste meleaguri, Comitetul jude
țean Vaslui al P.C.R. Ișl exprimă 
deplina aprobare față do rezultatele 
vizitei pe care ați Intreprins-o In
tr-o scrie de țări ale Africii.’ Această 
vizită se înscrie cn o nouă șl eloc
ventă dovadă de prietenie, colabo
rare șl solidaritate cu poooarele a- 
cestor țări, cu mișcările de eliberare 
națională, cu toate forțele care luptă 
pentru pace. Independentă șl progres 
social

Acum, in înapoierea dumneavoas
tră pe pâmlntul patriei, .vă rapor
tăm., stimata tovarășe Nleolae 
Ceimșc'iru. că rintem angajați cu 
toate forțele pentru realizarea cu 
succes a sarcinilor ce ne ■ revin din 
mărețul nrosram de făurire a so
cialismului elnbo'n* de Congrer.il al 
X-lea, știind că prin aceasta ne In-

partid vă asigură că, prinlr-o acti
vitate asiduă șl eforturi sporite^ sar-

grandîpsiil 
n greșul

‘l
efort pentru a ne 'pregăti șl munci 
mal bine In scopul Îndeplinirii la un 
nivel calitativ superior a sarcinilor pe 
caro partidul și statul, dumneavoas
tră, comandantul nostru suprem, ni 
le-ațl încredințat In apărarea cuceri- ■ 
rilor revoluționare ale jiopondiil.

eâî ACADEMIA REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA: vs' 
rugăm să primiți, tovarășe secretar 
general, mărturia entuziastei noas
tre satisfacții, a membrilor acade
miei, a tuturor cercetătorilor știin
țifici, față de roadele acestei vizite, 
față de activitatea dumneavoastră 
plină do devotament pentru reușita 
deplină a soliei de prietenie șl soli
daritate cu popoarele Africii care au 
pățit pe calea dezvoltării libere și 
Independente.

Angajați cu toată capacitatea noas
tră de muncă In înfăptuirea sarcini
lor trasate de Congresul ai X-lea al 
partidului, pentru făurirea societății 
noi multilateral dezvoltate, asigurăm 
Comitetul Central, pe dumneavoastră, 
Iubite tovarășe Nleolae .Ccaușescu, 
că vom munci neobosit pentru ridi
carea științei șl culturii românești pe 
o treaptă mereu mal înaltă, spre a 
cinsti prin Înfăptuirile noastre linia 
IxtULlcă a partidului și statalul nos
tru șl a contribui la sporirea pres
tigiului internațional al României so
cialiste.

MILITARĂ

CONSILIUL OAMENILOR 
MUNCII DE NAȚIONALITATE 
GERMANĂ DIN ROMÂNIA: 
Alături de întregul popor, populația 
de naționalitate germană din țara 
noastră a urmărit cu deosebit inte
res ți mlndrie activitatea neoboisită, 
pătrunsă de un Înalt patriotism șl 
InternațjoEalism, pe caro ați desfă- 
șural-o, iubite tovarăș® Ccaușescu, 
pe Întregul parcurs al vlzlteL Vă asi
gurăm că ne vom consacra ri de ------------------ .

F-'acura ‘înainte- toafe'eforturile pentru 3 rJianstețjrizltăiifoareiraardieeză șl pen- 
indepl&ilrea ; sarcinilor ce ne revin tTU activitatea noastrăatun moment
din. mflrotal program adoptat de Corii fse:0 '■’aloare șl; semnUfca-
flferul ai X-lea al Partidului Comu- ' tie.’ > ,h IHsț I ■ h

MINISTERUL JUSTIȚIEI: 
Subjcrlind din Inimă la activitatea 
ce ați desfășurat-o In mod atit de 
BlriUucit In țările vizitate,’lucrătorii 
Ministerului Justiției iși exprimă și 
cu această ocazie dragostea șl pre
țuirea lor deosebită fațâ de dumnea- 
toastrp, tovarășe Nleolae Ceaușescu, 
șl mulțumirile cele mal călduroase 
pentru munca neobosită pe care o 
desfășurau In slujba poporului nos
tril, pentru sporirea prestigiului pa
triei noastre In lume.

MINISTERUL INDUSTRIEI 
CHIMICE • Ca lucrători Intr-o ra
mură econopnlcă dinamică, pentru 
rare lărgirea acțiunilor de cooperare 
deschide orizonturi noi, am luat 
cunoștință cu deosebită satisfacție 
de rezultatele vizitei In Africa. 
Vâ asigurăm, scumpe tovarășe 
Ceaușescu. câ, avînd exemplul înal
tului dumneavoastră patriotism și al 
neobositului efort pe care 11 depu
ne'! in întreaga activitate pentru 
dezvoltarea șl afirmarea României 
socialiste, slntcm hotărlțl să nu 
precupețim mid un efort pentru a 
duce la îndeplinire in cele mal bune 
condiții sarcinile ce revin Indus
triei chimice in cadrul programului 
de construire a societății socialiste 
multilateral. dezvoltate.

MINISTERUL ECONOMIEI 
FORESTIERE Șl MATERIA
LELOR DE CONSTRUCȚII: 
Vizita pe continentul africnn, con
vorbirile fructuoase purtate cu con
ducători! statelor vizitate, cu repre
zentanții mișcărilor de eliberare na
țională, precum ți cuvintârlle dum- 

■ ncnvoastră șl documentele semnate 
se interiu ca un moment do deose
bită importanță in politica externă 
n României socialiste. Această vizita 
confirma Încă o dată justețea politi
cii externe marxlst-lenlnlste a par
tidului și statului român, înaltul 
prestigiu internațional aj patriei 
noastre.

S

li 
[ 

!
|

regiunl,. ale, globului, lnduslv In ’ 
; promovarea unor raporturi pe ■ 

bare noi, echitabile, Intre atalele 
europene șl cele africane.

învingerea subdezvoltării, îngus
tarea șl lichidarea decalajului Intre 
țările râmase în urmă șl eele dez
voltate din punct de vedere econo
mic, problema de cea mai mare a- 
cultate a zilelor noastre șl core, de 
asemenea, nu a lipsit de pe agenda 
convorbirilor, impune, așa cum s-a 
subliniat intensificarea eforturilor 
proprii ale fiecărui stat In cura de 
dezvoltare, concomitent cu extinde^ 
rea .unei colaborări internaționale 
echitabile, fărfi bariere șl discrimi
nări ; o deosebită importanță pen
tru rezolvarea acestei probleme, ca 
și pentru destinderea internațio
nală ar avea sistarea cursei înar
mărilor care frustrează popoarele 
do irneiMe resurse, înfăptuirea de
zarmării generale.

în timpul convorbirilor oficiate 
e-a reliefat .slmllltudlnoa pozițiilor 
șl asupra altor probleme internațio
nale, puniudu-se In evidență cIS so
luționarea acestora in conformitate 
cu Interesele generale si ale fîccâ- 
rui stat In parte in vederea asigu
rării păcii securității șl colaborării 
în lume, necesita participarea iu- 
turor statelor, un rol creseind re
venind țărilor miel șl mijlocii

în ultimă instanța, rezolvarea tu
turor problemelor care frăminifi o- 
menlrea depinde de, unirea efortu
rilor, de întărirea unității și cola
borării tuturor forțelor care alcă
tuiesc frontul ah ti imperialist, a tu
turor popoarelor iubitoare de pace, 
progres, dreptate socfală. La rirtdul 

, el, lupta .pentru unitatea forțelor 
antllmpertallste ește In fitrinsă de- 

■ , - - , ■ - - ■ , , pendonță și se sprijină po unitatea
man de a acorda un sprijin șt mal tuturor forțelor-patriotice, progre- 
putarnlc luptei Juste a popoarelor ■ •-
din Mozamb'.c. Angola, Guineea- 
Bisiau. Namibia și alte teritorii 
dependente, de n susține ferm po
poarele dLn Republica Sud-Afrlca- 
nâ și Rhodesln; ia lupta împotriva 
practicilor rușlnbate ale aparthei
dului șl discriminării raitlaJe. caro 
lezează demnitatea umană și re
prezintă o prlmețdte pentru pacea 
și securitatea Afridi șl n lumii în
tregi. Conducătorii mișcărilor da 
eliberare și-au exprimat recunoș
tința pentru sprijinul .politic șl 
material primit din partea po
porului român, caro Iți îndeplineș
te astfel .sarcina de detașament nl 
frontului anlllmpcriallst mondial, 
subljnllndu-sc in comun necesitatea 
intensificării legaturilor reciproce 
in. folosul i consolidării continue a 
acestui front (V: „Sdnteiaa din 25 
și 30 martie jt din 6 aprilie a.c.).

Dialogurile ta . nivel înalt desfă
șurate de-a lungul celor opt etape 
ale vizitei au prilejuit șl un vast 
tur. de orizon; asupra situației in
ternaționale. Schimbul de' păreri 
cuprinzător șl aprofundat a pus >n 
evidentă identitatea flau con
vergența punctelor de vedere , în 
problemele esențiale ale lumii de 
astăzi. pbrnlndu.-®e de la aprecie
rea fundamenială că întreaga evo
luție contemporană atestă pre
ponderența forțelor ce tui pronun
ță împotriva- politicii imperialiste 
de forță șî dictat pentru Instaura
rea unor raporturi de tip nou In
tre state și națiuni, pentru dreptei 
fiecărui popor de a-Șl hotărî de 
eihe stătător calea dezvoltării-

în fața omenirii s-o ridică nume
roase; probleme Internaționale ne
rezolvate pentru a' căror reglemen
tare trainică, viabilă este necesar 
sfi se țină seamă de interesele 
tuturor popoarelor, să se întruneas
că acordul și adeziunea voluntară 
a statelor Interesate, să se asigure

cel-al partidelor din țările ‘respec
tive, r" ’■■ ■-- ■’--------•
schimburile de i 
rlență șl de Informații.! Nu Încape 
îndoială că .strtngerea raporturilor 

națo va exercita o inrlurlre pozjtl-' 
vă asupra ansamblului relațiilor 
__România și țările rc-îpec- 
Hve, răspunde Intereselor generale 
ale dezvoltării .relațiilor de colabo
rare și unitate dintre mișcarea co
munistă internațională șl mișcările 
de eliberare națională, In folosul 
unității forțelor anlUmperiaUsle 
din întreaga lume.'

Solidaritatea activă cu aspirațiile 
popoarelor africane do libertate, in
dependență șl progres, de afirmare 
a dreptului sacru -al acelor popoa
re care mai trăiesc încă «ub jugul 
colonial de a folosi orice formă de 
luptă., inclusiv cea armată, pen
tru a deveni ațăplne la ele acasă, 
și-a găsit o nouă’șl puternică ex- 

iu putut cunoaște nomijio- prerie în Intllnlrlle pe care secrc-
rle din realizările popoare- lumi general ai parildnlul nostru

le-a avut eu conducătorii unui șir 
de mișcări de eliberare. La aceste 
îatllnlrl n fost afirmală hotărîrea 
partidului nostru, a poporului ro-

mal

con-

-1

pondonță și se sprijină pe unitatea 
tuturor forțelor- patriotice, progre
siste ale flecarei națiuni, forte in 
cadrul cărora comuniștii se situează 
la loc de, frunte. Tocmai de aceea 
s-a subliniat în cursul vizitei că 
nu se' poate statornici o unitate via
bilă a tartelor progresiste șl a miș
cărilor de eliberare națională prin 
excluderea comunlșIlSor — ceea ca 
nu face deci; jocul imperialismului, 
colonialismului șl rcacțlunil — ci, 
dimpotrivă, trehuls depuse toote 
eforturile pentru a se asigura slrin- 
gerea înte-un singur mănunchi, ln- 
tr-o singură voință de acțiune, 
tuturor forțelor Înaintate1 ale so 
tățll.

Prin'întreaga sa desfășurare, prin 
pozițiile exprimate, prin documon- 
tele elaborate și Înțelegerile Înche
iate; călătoria In cete opt țârirafri- 
Bine a ; tovarășului Nleolae, 
Ceaușescu constituie’ un moment de 
cea mai mare însemnătate In in
tensificarea luptei penirn întărirea 
și extinderea marelui front anll- 
ImperloUsl, o dovadă din cele mai 
străludte a dinamismului, clar vi
ziuni; ș! eficacității politicii 'externe' 
a partidului șl statului nostru.

Adeziunea șl aprobarea deplină șl 
entuziastă a colectivelor de oameni 
al muncii din toate colțurile .țării, 
a Întregului nostru popor, reprezen
tanți ai clasei muncitoare, al țără
nimii cooperatiste, al Intelectuali
tății, tineri șl vtrsinlcl, bărbați și 
femei, români, maghiari, germani 
șl de alte iiâjlonalllătl față de a- 
ecasiă vizită de excepțională În
semnătate prin multitudinea și va
loarea rezultatelor salo se Irhblnă 
cu înalta prețuire față de activita
tea labdrioasă și energia nesecată 
desfășurate de conducătorul Iubi’, 
al partidului șl al statalul, strălucit 
mesager al Idealurilor de pace, 
progres șl colaborare ale poporului 
român. .

Romtilns CAPLESCU

<■

a
6pde-

hiat Român In vederea făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
in patria noastră iubita. Republica 
Socialista România.

ASOCIAȚIA JURIȘTILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA : Juriștii din întreaga 
țară au urmărit cu deosebita aten
ție șl legitimă mlndrie patriotica 
vizita pe rare ați Intreprins-o' In 
țările Africii, ca purtător a! me
sajului poțwnilui rqmân de priete
nie șl solidaritate cu aceste popoare. 
Faptul că politica externă a Româ
niei fiocialtste, de prietenie șl colabo
rare cu toate tarile, pe baza respcc- 
taril principiilor Independenței, su
veranității naționale, neamestecului 
In treburile interne, deplinei egali- 
to și avantajului reciproc, a găsit 
un larg ecou In țările vizitate, con- 

uteL - ,° dotfl Justețea acestei
po illci, înaltul prestigiu lnternațio- 
nni al României socialiste.

UNIUNEA SCRIITORILOR : 
Scriitorii din România ■ socialistă au 
urmărit cu emoție si cu un senti
ment de înalta mindrie patriotică vi
ata pe care dumneavoastră» scum
pe Si stimate tovarășe Nleolae 
Ceaușescu. ați făcut-o. timp de pa- 
tru sâptamlni. In cele opt tari ale 
continentului afrlcam A fost o mi
siune de importanță tetorică. pe care 

■ ay îndepliniț-o cu cel mai niare suc- 
ces șl strălucire, cu un ecou Interna- 
țlonal demn de tara și poporul ro
mân.

Acum, lâ revenirea dumneavoastră 
In țară. In mijlocul nostru șl al po
porului român pe care II conduceți 
cu Înalta dăruire patriotică și comu
nistă, vă informăm, stimate tovarășe 
secretar general, că scriitorii din 
România ®e pregătesc pentru Confe
rința Națională a Scriitorilor din 
România, prin dezbateri profunde, 
privind toate aspectele vieții șl crea
ției literare, pentru in Lori rea conti
nuă a literaturii noastre socialiste. 
Exprlmlnd încă o date întreaga noas
tră adeziune la ceea ce ați renllzat 
in vizita dumneavoastră, vă urăm 
din toată inima : Bine ați venit in 
patrie 1 Multă sănătate și fericire !

ACADEMIA DE ȘTIINȚE SO
CIALE Șl POLITICE Șl ACA
DEMIA „ȘTEFAN GHEOR
GHIU" : Bind glas gîndurtlor, și 
sentimentelor cercetătorilor din silin
țele sociale, cadrelor didactice și 
studenților, prozldille Academiei de 
șîllnțe sociale șl poilllce șl Acade
miei „Ștefan Gheorghiu” Iși exprimă 
satisfacția șl recunoștința feță de ac
tivitatea rodnică pe care ați desfășu
rat-o cu prilejul vizitei In cele opt 
țări ale Africii. Avind In față exem
plul dumneavoastră strălucit do a- 
plicare creatoare- a principiilor 
marxlst-lenlnlste. de .generalizare 
a fenomenelor sociale noi pe 
plan .na'ionnl șl internațional, ne 
exprimăm, o data mal mult, ,ho- 
târlrea de a depune toate efor
turile pentru abordarea cura
joasă a fenomenului social-poll tic 
contemporan. pentru întreținerea 
unul climat de dezbateri creatoare, 
de confruntare deschisă a părerilor, 
de participare activă la măreața b- 
peră de formare nrmonloasâ a per
sonalității umane, de educare socia
listă a oamenilor muncii, de făurire 
a societății soclalUtc multilateral 
dezvolta te.

un larg ecou in țările vizitate. con- 
riryria Încă o dată justețea acestei

MINISTERUL MINELOR, 
PETROLULUI Șl GEOLOGIEI : 
Primirile deosebit de prietenești șl 
călduroase de care v-ațl bucurat In 

. țările vizitate, convorbirile rodnice 
purtate cu conducătorii acestor po- 
jMKire, precum ți documentele sem
nate demonstrează cu prisosință 
Înaltul prestigiu al țarii noastre,- al 
activității; neobosite ce o depuneți 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe secretar general, In slujba păcii 
șl cooperării internaționale. încă 
o dată România a dovedit întregii 
lumi cd este un sjirijlh de nădejde, 
un prieten devotat al popoarelor 
care șl-au elștigal de curind Indepen
dența.

MINISTERUL FINANȚE
LOR • îiîserilndu-se ca un moment 
deosebit In politica externă a Ro
mâniei xoctallsta, vizita p8 care ați 
Intreprins-o Intr-o seric de țări alo 
Africii constituie 6 expresie eloc
ventă o preocupării consecvente a 
partidului și guvernului țării noastre 
in direcția promovării înțelegerii si 
coopcrfiril intre popoare, intarirll uni
tății de acțiune a frontului antllmp®- 
rialist, a Juturor forțelor revoluțio
nare și progresiste. Membrii de par
tid. toți lucrătorii Ministerului Finan
țelor ișl fac o înaltă Îndatorire 
patriotică exprimlndu-șl adeziunea 
deplină față de rezultatele acestei 
vizite.
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colecțiilor, ootnpo-

Ce greuhîfi mai earlrtă —

LEGEA 57 ?

un
pe

sfi-sl 
să-șl 
ordin

pentru 
o rea- 
epocli 

a cres-

i i

slderăm că a sMlt momentul să deli- limplft așa, căci vln.de la (.-&.L.A.L.
mllim mal precis atribuțiile dlrec- ?I alte organe centrale o serie do In-
țlllor noastre județene, allt pe ori- In -n

snt dat. se pierde uneori

dacă există — in aplicarea, legii „„ .... „„  — ----- _ ._.s„
de organizare si funcționare a mărite centralizat, spre a se realiza
consiliilor populare ? in timpul cel mal scurt. Pentru a-

lor intrate de-a lungul unul an do 
zile in bibliotecile comunale (exem
plu : însurățel, Movila Mlredl-Bră- 
Ita, Teluș-Alba, Mitoc-Botoșanl 
otc.); cărțile tehnlco-șUInțlfico ®i

— Putem spune că. In general, noi 
am acordat orașelor fl municipiilor 
aproape toata atribuțiile stabilite de 
lege. Dar plrghia conducerii 
după cum se știe — aparatul. Con-

I

I

L

prin librării bucureștene

sondarea 
publicului

Mngheru i 
expediază

sum dietetic, al sorll- 
_ _ de briază

„Dellda" și „Dimbovl-

I

fund bibliotecile publice tn 
tcttvitdfilor In confruntare talul i 

pro’ducția anuaM de 
Hal (echivalentă cu _ 
din producția globală), 
astfel negativ asupra caracterului 
encîclopedlut al acestor tmrtitujll". 

Un sondaj recent, efectuat de un 
grup de spcctalisti a! Blblloledl 
centrale de stat din județele Alba. 
Bihor. BIslrlța-Năsăud, Botoșani, 
Brăila șl Vrancea, u confirmat toc
mai faptul că decalajul dintre fon
dul beletristic și col nebslotrlstlc se 

I modulul

tdața colet____
cu celelalte sistema și rațele da e- 
itacafifl fi cultură (așezăminte cul
turale, (nvdfdminf, activități ’ ob- 
fteftl, sport, turism etc.)? Cum tre
buia concepută acțiunea de moder
nizare a rigtamuXui de Mlloied pu
blica i-n raport cu necesitățile de in
formare a diferitelor categorii de 
cititori ?

întrebărilor de mal sus ne-am 
propus să le aflăm răspuns Intr-un , __  ________ ____________
recent rald-anchetă în județele datorează In primul rind modulul
Bihor, Brăila, Cluj, Constanța, Timiș. defectuos în care se fac In prezent
Mai intli, element esențial, se impune achizițiile de carte. Lucrările social-
unanlmltatea punctelor de vedere In, politice so înscriu, In ■ genere, Intre
ceea ce privește necesitatea reconsi- 2—5 la sută — din totalul volurac-
derăril locului pe carc-1 ocupă biblio
teca publică in viața- culturală; A- 
ceasta pornind de la- constatarea că 
multe din aceste Instituții slnt frec- " 
ventațe în ultimii ani de tot mal 
puțini cititori. 
Multiple cauza 
cr.au ta originea 
acestui fenomen ; 
pe do o parte bi
blioteca publică re 
află In competiție 
cu noi tetele de 
comunicare — 
cum ar fl televi
ziunea, de nlldă. 
dar sl cu altele 
tradiționale din 
sfera educației, 
instruiri! si agre
mentului ; pe de 
altă parte, oame
nii, cumnără tot 
ntal muite cfirtl 
— expresie a 
creșterii nivelului 
de trai — din do
rința de a-sl al
cătui cel puțin 
o mlnlhibîlotecâ 
pe-twnală. Dovadă 
certă că preocu
parea pentru in
formare, 
cui tară — 
Uzare a 
noastre — 
cut In mod simți
tor. Ce se poate 
face pentru ca ________
rectștlge cititorii șl mai ales 
reocupe locul de > prim 
In rindul Instituțiilor culturalo do 
masă 7 Specialiști In fioclolosta 
culturii eocoteoc că Instituțiile In 
cauză trebuie să găsească noi 
modalități de atragere a cititorilor, 
cărora sfl le ofere pnalbllltățl de in
formare pe măsura mutațiilor surve
nite tn ^tractară culturală" a popu
lației dlnlr-o zonă sau alta a țării. In 
funcție de nivelul de cunoștințe, do 
preocupări, do interese, do cerințe.

Care eate realitatea 7 în ansamblul 
rețelei de biblioteci publice există o 

, sario de Instituții centenare, eu tra- 
dțțli — adevărate tezaure ale culturii 
românești — altele de dotă recentă, 
apărute tn ultimul sfert de veac. 
Dacă exceptăm bibliotecile do Interes 
național, pe cele specializate sau a- 
flato tn custodia altor rețele (invăță- 
mlnt. sindicate), pe prim-plan se evi
dențiază două mari categorii : muni
cipale (orășenești) si comunale (gă
tești). O parte din acumulările bi
bliotecilor munldpole, prin forța 
lucrurilor, este „upusă de-a lungul 
anilor unul proces de tezaurizare. 
Numărul de tomuri nu poate fl 
un argument hotărttor tn ce pri
vește valoarea acestora. Esențiale nț 
se par structura tematică a fondu
lui respectiv de cărți, felul colecții
lor cort deține flecare categorie. de 
biblioteci In parte, orășenești, co
munale.

” Experiența ă dovedit că trebuie ’«fi „ 
existe o concordanță reală Ințre.fioII- -.servăm 

■citările cititorilor șl' fondul .„exist.bnt zare" ®e rezumă in 
în rafturile bibliotecilor. In ‘ cazul " ’ ' ’ ’
celor comunale trebuie să prevaleze 
funcția Instractiv-educatlvă a aces
tora; Asemenea biblioteci nu trebuie 
să-șl propună să ofere lucrări de 
strictă specialitate destinate, de pildă, 
redactării unei teze de doctorat : e 
impertas necesar Insă să răspundă 
nevoii de lectură a unor diverse ca
tegorii da cititori : să albh un nrofîl 
Bnderent enciclopedic. înseși

lie acestor Instituții — Instruc- 
liv-educatlvă, Informațională, de 
compensare (lecturi de agrement), și 
locul lor deosebit In cadru) procese
lor culturale de masă, impun acest 
profil enciclopedic.

„Spiritul enciclopedic — ne-a re-' 
levat tov A POPESCU-BREDI- 
CENI, director n! Bibliotecii cen
trale de stat — c prezidat dinlotdea- 
una fondarea bibliotecilor publice. 
Este înMfi rațiunea lor de a exista. 
Cu a,tU mal mult in cazul biblioteci
lor comunale manile sd satisfacă 
cerințe de lectură mai generale, cu 
caracter insiructlv-informatlv. tn ul
timii ani, literatura este aceea care 
domină rafturila bibliotecilor noas-

circa 76—90 la rută din to- 
uolumclor — cu mult peste 

------ --  _‘j carte beletris-
(echivalentă cu circa 60 la «uM ■ ______

... tnfluențind diversă
caracterului ccplnd, de pildă, cu „accezuî la

raft" al nceMora șl termlnlnd [cu 
desfășurarea' unor activități In-1 
strucîlv-educatlve (procese literaro, 
recenzii șl conferințe, urmate de 
proiecții de film, IntlInlrl cu scrii
tori. programe de propagandă a 
cărții axate pe cerințele ciUto- 
rllor, bibliografii destinate celor 
care urmează cursuri de califi
care, de reciclare profesională, bi
bliografii raportate la programa u- 
nor școli de cultură generală sau 
licee, tnformoții periodice cu pri 
vlre la noile achiziții ale biblio 
tecii ete.).

In fața perspective! de moderni 
zare continuă â bibliotecilor publi
ce se pune problema pregătirii pro

fesionale a biblio
tecarilor, mal cu 
scamă a celor din 
mediul rural. Di
versitatea rețelei, 
diferențele de cu
noștințe profesio
nale șl chiar fluc
tuațiile de cadre 
presupun adopta
rea unul sistem 
ds îndrumare me
todologică, care 
de altfel s-a prac
ticat in urmă cu 
clțiva anL Abor
dăm această pro
blemă pentru că. 
In momenta! da 
față, există diver
se opinii cu pri
vire la activita
tea de îndrumare 
metodologică șl 
profesională pe 
ansamblul rețelei 
do biblioteci pu
blice. După ■ cum 
ne-a semnalat 
iov. Miliai Ianca- 
Ieseu — directorul 
Bibliotecii muni
cipale din Timi
șoara — compe

tențele în această privință nu slnt 
încă precizate. ‘ Inccplnd din anul
1M8. bibliotecile municipale nu ar
mal avea, chipurile, obligații pe linie 
profesională față de cele orășenești 
și comunale, des! prevederile De
cretului nr. 301/1071 wlnr clare In a- 
censtă privință.

Trebuie amintit că dintotdeauna 
bibliotecile municipale au fost acelea 
care s-au ocupat de îndrumarea me
todică a bibliotecarilor de pe tot cu
prinsul județului. Mal mult, tot a- 
cegtea s-au ocupat șl se vor ocupa în 
continuare de activitatea bibliotecari
lor subordonați rețelelor sindicale 
&au Ihvățămlntalul; de exemplu, o- 
rlentînd întreaga muncă a acestora 
în procesul complex de acțiuni cul
tural-educative, de perfecționare pro
fesională a cadrelor, de modernizare 
a serviciilor existente. In planurile 
de activitate ale acestor unități pot 
f! prevăzute cursuri de reciclare pro
fesională pentru toți bibliotecarii din 
rețea în vederea familiarizării aces
tora cu noi metode de muncă, cu noi 
norme orientative privind dotarea 
șl completarea colecțiilor, compo
nența acestora. Informarea lor asu
pra producției editoriale, asupra for
melor de difuzare șl propagandă a 
cărții. O metodă permanentă de lu
cra va trebui’ să fie analiza perio
dică a modulul In care slnt acope- 

zrite nevoile de lectură nte popu
lației, a modalităților prin care se 

: face atragerea dtitorilpr.J,In< fond, 
biblioteca publică trebuie să fld o 
veritabilă „univeraitate a cărții" al 
cărei slujitori aă se afirme ca oameni 
de cultură, direct implicați tn reali
zarea obiectivelor de cultură și edu
cație socialistă, In lărgirea orizontu
lui Informațional al omului modem.

George CIHBUS

nevoilor da lectură 
ale populației, . atragerea do noi 
cititori din rindul muncitorilor îl ță
ranilor cooperatori comportă o gamă 
diversă de modalități și metode. In-

Spre o reconsiderare

bibliotecile ogrozootehnlce nu depășesc 
sută din totalul achizițiilor (Valea 
Lungă-Alba, Corblțn, Vrancea. Slnte- 
raag-Blstrlța Năsăud etc.). Multe u- 
ni.ițl cum ar ti cele din Movl’.n Ml- 
tmII șl Unirea (Brăila), Urccheșl! șl 
Corblța (Vrancea), Paaaga (Alba) 
ele. ®înt. tlncfi ne, orientăm după na
tura cărților difuzate, profitate exclu
siv po beletriîSlcă. O situație mal 
bună InUlnlm In cazul unor biblio
teci orășenești, unde temailcile a- 
mlntlto ating o pondere de 20 ta 
®ulfi. Cu toate acestea, decalajul exis
tent In structura colecțiilor aflate 
In circulație In loc să scadă prin- 
tr-un efort suplimentar de comple
tare a tematicilor deficitare se ac
centuează de la an ta an, proces fa
vorizat și de așa-numita operațiune 
de „înzestrare" anuală a unora din 
bibliotecile comunale : de la 2 ta 10 
volume la suta de locuitori. In loc 
de 12—15 volume — media pe țară. 
Cele mal nedreptățite unități clnt 
de obicei cete aflate la „marginea" 
județului, In localități mal puțin ac
cesibile șl spre care se Îndreaptă, 
de regulă, tot ceea ce prisosește re
țelelor comerciale de librării.

Un b!1 aspect de o Importanță deo
sebită și care-și găsește rațiunea In 
datele enunțate plnă acum este a- 
ccta al SERVIRII CITITORILOR. In 
planurile de activitate nlo tuturor bi
bliotecilor ee vorbește ta tos pasul de 
perfecționarea șl modernizarea ser
viciilor pentru Iubitorii de,, carte. 
Pireurglnd Insă aceste planuri, ob
servăm că procesul de „modemi- 
----- " ------ . aceleași vechi 
practici șl metod,; de muncă. Servi
ciul „împrumut de carte", de pildă, 
— una dintre cele mal eficiente mo- 
dalltați de atragere a cititorilor — 
lipsește din multa asemenea pla
nuri. în condițiile unul ritm mo
dern do viață, înregistrăm o scă
dere a numărului cititorilor ,.a- 
bonnțl" permanențl a! sălilor de lec
tură. mal ales în mediul ruraL Cei 
mal mulțl — cel din categoria popu
lație activă — preferă împrumutul de 
carte. Este o tendință ds care tre
buie “®ă țină seama toți lucrătorii din 
bibliotecile noastre. De altfel. îm
prumutul de carte este o practică 
curentă de lucra : prin acest sistem 
multe biblioteci pun tn clrcutațla 
30—80 volume zilnic. Ne referim la 
cele din Flămînzl (Botoșani), Teluș 
(Alba) sau Ținea (Bihor) ; altele în
registrează pur șl simplu In acest 
capitol Indici de lectură simbolici : 
o carto-doufi. Nu este oare momen
tul ca In planurile tuturor bibliote
carilor serviciul „împrumut de 
carte" să nu mal joaca doar rolul de 
figurant 7

„Românla-film" prezln 
tâ la cinematograful 
Scala" din București

MAREA
DRAGOSTE

SCRISORI CĂTRE REDACȚIE

Adele care a(est& Idenlilatea, calificarea 
profesională, vechimea în muncă, obligații 
îndeplinite sau drepturi cuvenite etc„ sint
acte de interes major pentru rieeare cetă
țean. Fără a prezenta asemenea acte, el nu 
poate beneficia de drepturile acordate prin 
legre, nu poate rezolva alte probleme ce-1 In
teresează. Tocmai do aceea, eliberarea in 
termen cit mai scurt a actelor solicitate;de' 
către cetățeni constituie o obl 
însemnătate a consiliilor r-

ibllgațte de maro 
irisemnliale a consiliilor populare, a tuturor 
întreprinderilor șl Institui Iilor. Se' poate nflr-'
mi că cele mai multe dintre acestea dove-* 
dese grijă șl solicitudine, rczolvind operativ 
cererile privind eliberarea diferitelor nete. 
Se mal întllnese însă, din păcate, eazurl cind 
eliberarea unor sete se tărăgănează neper- 
rnls de mult, pricinuind necazuri cetățenilor. 
In cele ce urmează ne vom referi tocmai la 
aceste «perle si Ia cauzele lor.

Se cautâ acul 
în carul cu fîn
Pentru primirea pen

sie! de urmaș (cuve
nită mamei sale șl Iul) 
Angliei Gh. Ion, alev 
din Scorțoasa, Județul 
Buzău,' trebuia să pre
zinte o dovadă că boa
la care a pricinuit de
cesul tatălui său a fost 
contractata In timpul 
activității salariate. 
Părea un lucru nu p-ea 
greu de obținut, mul 
ales di avea o adeve
rință din care reieșea 
că tatăl a fost tratat ta 
dispensarul do la Sche
la Dorea, la Spitalul 
nr. 2 șl la epitalul 
T.B.C. Buzău, precum 
și la spitalul T.B.C. 
vlntilă Vodă. Dar 1 
s-a răspuns că din ar
hivele existente nu re
zultă că tatăl său ar fl 
fost internat in aceste 
unități sanitare. La 
VinUlă Vodă, adminis
tratorul l-a spus că 
Arhiva n fost flnută 
Intr-o magazie unde 
ploua, tar unele regis
tre nu se mei găseac. 
Văz!nd că nu ponto 
obține aciul de caro 
avea nevoie, A. Gh. L 
a scris despre toate a- 
eestea redacției ziaru
lui nostru, care a tri
mis sesizarea, spre re
zolvare. Direcție! sa
nitare a județului Bu
zău. După un șir do 
investigații, «-a desro- 
perlî că, intr-adevăr, 
Anghel Gh. a fost tra
tat ta spitalul din Bu
zău șl s-a întocmit a- 
deverința solid lată. Nu 
s-a descoperit insă ni
mic ta spitalul Vlntllh 
Vodă, unde a fo'f. tra- 

i tat vreme mal înde
lungată. Din ce cauză 7 

1 Salnrtațll care e-au pe-
I rindat la acest spital

n-au ținut documcn- 
I tele In bună rinduială,- ■

le-au depozitat In 
locuri unde s-au de
gradat sau le-au pier- 
dut. Un caz Izolat 7 
Din păcate nu.

Petre ‘
scrie că de ta l ’mal 
1951 plnă la 15 Iulie 
19M a lucrat la coope
rativa de consum Zor-' 
Iești. Aceasta a "uzlo-

UCIS

Flllpoln ne

NOI SORTIMENTE 
DE PRODUSE LACTATE
Unitățile Centralei---- ----

Industrializării lapte- mentelor
iul din cadrul Deporta- „Denwu
meniului industriei a- ta“ recomandate In
Mmentare ou realizat, special persoanelor cu
In ultima vreme, noi afecțiuni hepatice,
sortimente de lapte șl Alături de grupa a- 
brinzeluri, precum și 
torturi de înghețată cu 
valoare nutritivă ridi
cată — rod al cercetă
rilor specialiștilor din 

.. întreprinderi din Bucu
rești, Bacău, Timi
soara șl alte centre 
ale țării. Inginera Ga
briela Arion, de ta 
serviciul tehnologic al 
Centralei Industriali
zării laptelui, 
furnizat clteva 
despre caracteristlclte 
noilor produse.

— Comparativ eu 
sortimentele aflate In 
consumul curent, pro
dusele realizate re
cent sint mal bazate 
In substanțe proteice 
ți săruri minerale, res
pectiv au un conținut 
toarte scăzut de gră
simi. sporindu-le cali
tățile dietetice. Așa e 
cazul laptelui do con

I de «rupă a- 
cestor produse dleîell- 
ce, realizate din lapte 
smintind, pasteurizat, 
au (ost create si sorti
mente de consum cu 
Însușiri nutritive și 
gustative superioare. 
Intre acestea se nu
mără iaurtul cu aro
me. produs din lapte 
de vacă pasteurizat, 
partial concentrat, cu 
adaos de zahăr, lămllo.ne-a -

date gemuri, vanilie, porto
cale. Din categoria 
noutăților face, de a- 
semeneo. parie șl tor
tul do înghețată. In re
țeta de fabricație In
tră. pe Ungă sortimen
tul de înghețată, dul
ceață. glazură de cio
colată ți frlșcă.

Nu de mult, no'- 
!o produse, cărora 11 
g-nu adăugat lante’e 
„Sana" $1 „Cheflnil" 
(un florllmenl de lapte

ușor alcoolizat 
fapt o băutură răcori
toare. cu conținut ri
dicat de proteine), au 
(ost prezentate consu
matorilor din Timișoa
ra, in cadrul unei de
gustări cu public. Sco
pul acestei acțiuni a 
urmărit, după ,cum 
ne-a spus tovarășa Lu
cia BSdescu. da la în
treprinderea de pre
zentare a produselor a- 
llmentare, 
gustului 
consumator In vederea 
lansării In producția 
curentă a sortimente
lor nou create. Păreri
le au fost conșemnaîe 
in chestionare. Inițiati
va merilind să (Ie con
tinuată șl In alte loca
lități. constituind un n- 
Jutor prețios dat pro
ducătorilor In acțiunea 
d@ lărgire a gamei pro
duselor lactate.

Cezar IOANA 
corespondentei 
„Sclnleii

Producția a studiouri 
lor franceze. Scenariul t 
Plerre Etalx și Jea-CIaade 
Cartiere. Regla i Plerre 
Etalx. Cu t Plerre Etalx, 
Annie FratelllnJ, Nicole 
Callan, f

Louis Mais,
Kctty France, 
Is, Alain Janey

(Urmare din paf,'. I)

Cărți la domiciliu

toate întreprinderile de gospodărie 
comunidă, primăria mdnldplulul a 
conceput un plan de modernizare de
finitivă a arterelor principale — a- 
dlcă șl a rețelelor de apă, canalizare 
și lumină electrică.

îmbunătățiri substanțiale ale acti
vității de gospodărie comunală se 
IntlLnosc astăzi și ta celelalte orașe, 
cărora, de asemenea, le-au fost ft- 
cordate o serie de competențe In 
spiritul legii. Mult mni bine au fost 
rezolvata — o dată cu trecerea res
pectivelor activități In subordinea 
primăriilor orășenești Pașcani. Tg. 
Frumos șl IBrlfiu — problemele le
gate de gospodărie comunală, cum 
ar fi alimentarea cu apă. transpor
tul in comun, salubritatea, reparațiile 
de străzi ete.

Librăriile „Academiei" (Calea 
Victoriei 2S) șl „Mihall Sa*> 
veanu". (Bd. 
din București 
domiciliu cărți 
menllle stllntel 
din literatura 
versa! S 
rană.

6—8)
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din toate do
gi tehnicii cărți 
romflnă si unl- 

clasică îl contempo- 
alburnc îl luerări de

artă. precum sl manuale univer
sitare.

Plata pentru cărțile solicitate 
se face In numerar sau prin vi
rament la primirea coletului. 
Celor care doresc. 11 se pot tri
mite. la cerere, cataloage sau 
liste de cărți din domeniul 
care-l interesează.

— Dar în celelalte domenii da 
activitate, cum ar fi comerțul, 
inpdfdmlriiui; sănătatea îl cul
tura, cum stau lucrurile ?

— Ca dezvoltare teritorială, ra or
ganizare a rețelei de desfacere, co
merțul este subordonat consiliului 
popular municipal. în ultimul timp, 
primăria lașului a întreprins o am
plă acțiune pentru a reeduce în cir
cuitul comercial o serie de foste va
duri. Va trebui Insă să- facem un 
pas înainte și să transferăm ta mu
nicipiu și atribuțiile privind sta
bilirea necesarului de tond de marfă 
pentru aprovizionarea populației, 
coordonarea șl execuția investițiilor 
etc.. Intr-un cuvlnt acordarea tuturor 
atribuțiilor prevăzute de lege.

Putem spune Insă fără nld o re
ținere că primăriile municipale șl 
orășenești au primit competențele 
stabilite de lege pe linte de Invățfi- 
mlnî îl sănătate. Toate unllățile 
spitalicești șl școlile do pe raza mu-

nai, In IS57, cu coope
rativa Bumbești-Pitlc, 
Iar in 1950, cu cea din 
Bata de Fier. F. P. s-a 

■ adr&rat președintelui 
cooperativei Bnln de 
Fier, cerind o adeve
rință pentru perioada 
lucrată. „N-avem nici 
o arhivă de ta Zor- 
Icstl" — s-a xpălat pa 
mllnl Iov. Gh. Pistol, 
președintele coopera
tivei. ,.Ru nu știu 
dacă s-a pierdut arhi
va, dacă la este lene 
Bă caute sau dezordi
nea eate așa da mare 
că trebuie ah caute 
acul în carul cu On" 
— arată in scrisoarea 
sa_P. FUIpolu.

cum se des- 
?! dlnlr-o altă

După 
prinde . 
scrisoare. In dese ca
zuri nesoluțlonarea ce
rerilor de acte ae da- 
toreșta comodită'dl 
unor funcționari. Da 
mai multe ori Conșlan- 
tln Corbea, clin Vul- 
tureștl-OU, a scris ta 
I.A.S. Mfirculeșll-In- 
lomlța, cerlnd âă 1, se 

'elibereze o adeverință 
pentru perioada cit a 
lucrat in această uni
tate . (onll 1053-1954). 
Dar funcționarii da ta 
serviciul personal al 
LAS. n-au catadicsit 
tta cotrobălascâ prin 
arhive și să Irțtoc-’ 

nța co- 
ățeanul 
Ina ta

mească adeverlnl 
rută. Dacă cetăi 
a căpătat plîl 
urmă actul cerut, s- 
ceasta a-a datorat Con
siliului județean al 
sindicatelor Ialomița, 
căruia redacția l-a tri
mis sesizarea. „S-a a- ' 
tras atenția tovarășilor 
de la serviciul perso
nal (de la I.A.S. Ogra
da. care a preluat ar
hiva T.A.S. Mărculeștl 
n. n.) să fie mai ope
rativi in rezolvarea 
acrișorilor oamenilor 
munci 1“ — ne infor
mează Consiliul Jude
țean ‘ ol sindicatelor. 
Foarte bina că 6-a fă-

> cuț-.acesi lucru; ’Dar nu 
B-ar tl ajuns la aceas
ta dacă conducerea 
îAs. or fl controlat 
cum lșl fac datoria sa- 
lariațll din diferite 
compartimente ale uni
tății.

nldplulul ?l a orașelor din Județ au 
fost trecute cu buget cu toi In sub- 
ordlnen consiliilor, populare respec
tive. Po linie de Invățămînt s-au 
creat șl posturi de Inspectori pen
tru Îndrumare 61 control.

zontalh dt șl pe verticală, să ana
lizăm structura organizatorică b apa
ratului In vederea redistribuirii de 
personal de la Județ către orașe șl 
municipii, pentru a asigura creșterea 
operativității ți competenței acestora 
in rezolvarea sarcinilor. Asemenea 
redistribuiri sint necesare pentru 
sectoare cum ar f> gospodăria comu
nală. industria locală, cultura, să
nătatea șl lnvățămlntuL care lșl.des
fășoară activitatea In cea mal mare 
parte p® teritoriile orașelor s! mu
nicipiilor.'

Trebuie spus Insă că, In lărgirea a- 
tribullilor consiliilor populara de

Tot pe drum, 
pe drum...

Dedt să caute cu a- 
lențle In arhive, unii 
funcționari se desco
torosesc do Gol'ciianți 
fiftaul ndu-1 să se adre
seze in alte locuri 
unde, chipurile, s-ar 
oda dosarele cu docu
mentele după caro se 
poate Întocmi actul 
cerat fată- ce no acrie 
In acest acns cetățea
nul Nlță I. Dumitru, 
din comuna Stolna. ju
dețul Gorj : „Din anul 
1052 pînă In nnul 1057 
am lucrat le Secția L 1 
C.F.ll. Caransebeș. Cu 
do! ani In urmă, am 
trimis o cerere la a- 
ceastă unitate pentru 
a-mi .elibera o adeve
rință de vechime in 
muncă pa perioada 
respectiva. De la Ca
ransebeș ml s-a răs
puns Insă că arhiva 
s-ar afla ta Turnu 
ltora. „Nu-i la nol“ — 
m-au anunțat funcțio
narii de aid. Adrosn- 
țl-yă la Regionala Căi 
Ferate Timișoara. Iar 
Timișoara ml-a răs
puns că actul trebuie 
®5 fio eliberat de™ 
Caransebeș, Deci, după 
doi ani, am ajuns do 
unde am pornit. In
tr-adevăr de data asta 
ccl de la Caransebeș 
nu m-au mal trimis pe 
alte meleaguri, dar 
ml-au recomandat să 
am răbdnre".

Regionala Căi Ferate 
Timișoara, căreia re
dacția l-a trimis scri
soarea, ne-a informat 
că Iul Nlță L Dumitra 
1 «-a trbnls netul ce
rut. N-am oftat Insă ce 
8-a Intlmplat cu cei 
care l-au purtat, pe 
drumuri ntlta vreme.

na! șl... s-a pierdut. A 
trebuit eă se recon
stituie acel proces 
verbal, cu cheltuială 
de timp, de nervi șl 
bani, pentru ca eeth- 
Sul, după ce „l-a 

părul prin că- 
ctelfl", să primească 
despăgubirea cuvenită 
de In ADAS.

Pe toate le Întrece 
Insă faptul că Indolen
ța și Iresponsabilitatea 
unor funcționari 11 cos
tă pe... cetățeanul ale 
cărui Interese au. fost 
lezate. Iată un exem
plu. Funcționarii Cer
cel Ion șl Alexandru 
Vera, de Ia U.M.T.F. 
Pitești, au pierdut 
(cum anume' nu a-a 
putut stabili), carnetul 
de muncă cu seria 
330 765 al salariatului 
Dumitra Popescu, din 
comuna Corbi, județul 
Argeș. După cum bina 
ea știe, acest act, In 
care este consemnată 
Întreaga activitate a 
salariatului, este docu
mentul de bază Ia ata- 
blllrea dreptului la 
pensie. De aceea, în
tocmirea. șl păstrarea 
carnetelor de muncă 
Implică o mare res
ponsabilitate din par
tea funcționarilor În
sărcinați cu aceasta, 
din partea conducerilor 
de unități. SalartațU 
Cercel și Alexandra 
n-au înțeles acest lu
cru. Șl dacă nu, Ie-a 
cerat cineva socoteală? 
Despre a$a ceva sala
riatul Popescu Dumi
tru n-a aflat nimic ; 
In schimb, a aflat de 
1a Consiliul Județean 
al sindicalelor Argeș, 
printr-o adresă ce !-a 
fost trimisă, că „lntru- 
dt carnetul nu mal 
poate fi găsit, urmea
ză cu dv. să publlențl 
In Buletinul Oficia! 
pierderea lui si să pre
zentați acest buletin in 
care a-a declarat nul 
acest carnet, împre
ună cu actele necesare, 
Ia serviciul personal de 
la sediul unității, pen
tru a vi sa emite un 
nou carnet de muncă, 
după cum vl s-a co
municat șl verbal". 
Frumos acest sfat scris 
șl verbal. Cetățeanul 
nu se poate pLInge că 
„nu este ajutat". Dar 
n-ar fi fost normal ca 
cheltuiala a-o suporte 
cel care l-au pierdut 
carnetul de muncă 7

Slnt clteva cazuri, 
dintre muite aliate, 
care arată cit osie de 
necesar ca organele de 
sta!, conducerile de în
treprinderi. șl instituții 

, Să Ia’;măsuri ’ pentru 
punerea; In ordine a 
arhivelor, al contro
leze cu exigență spori
tă cum slnt rezolvate 
cererile de acte alo ce
tățenilor.

Focul 
și frica

Medicul veterinar Octav Vasl- 
lescu. din comuna Cănești (Bu
zău), Însoțit de clțiva localnici, 
■a afla cu treburi de serviciu 
Intr-unui din satele aparțină
toare circumscripției sale vete
rinare. Deodată a observat ri- 
dldndu-se deasupra pădurii 
din apropiere nori grei do fum. 
A urcat In autoturism și a În
ceput eA dea alarma., In clteva 
minute, el șl col ce se aflau 
firin preajma ea au Început 
upta cu focul. Grație aceste! 

Intervenții prompte, a fost sal
vată o pădure de circa 80 ha. 
De unde șl cum Izbucnise fo
cul, care, Intre timp, prefăcuse, 
totuși, In scrum peste GM de 
pini de 8 arii 7 în apropierea 

■ Incendiului nu fost descoperite 
clteva resturi de haine. în ur
ma cercetărilor 
organele de rce 
gulln a recuriosi
Iul. Aruncase o țigară ta !n- 
tlmplare șl... rind e-a trezit In 
mijlocul vîlvătăllor, cte frică, a 
abandonat tot ce aven do prisos 
pa el șl a luat-o ta fugă. Acum 
se va convinge că alta eri 

a dacă-1 era frică do 
ite de a-1 aprinde 1

Le-am pierdut, 
procura|l-vâ 

altele!
în alte cazuri, actele 

slnt rătăcite, iar cetă
țeanul începe crasul de 
ta un funcționar la al
tul, de la o unitate lu 
alta, scrie la organele 
județene, ta Bucu
rești. Cazacu I. Ion, din 
Mâlurenl, Județul Ar
geș, a sesizat redacția 
noastră că nu primește 
de la ADAS o des
păgubire la care era 
îndreptățit. Cerceilnd 
sesizarea. Direcția ju
dețeană ADAS a con- 

‘ etalat -că ' tehnicianul 
veterinar din comună 
a Ir.chetat, Intr-Adevăr,_

• ’ uiț/proces’ verbal ■' de.’i 
constatare a pagubei, 
In baza căreia "m în
tocmesc formele făcu
te pentru plata despă
gubirii ; dar a' lăsat a- 
cel proces verbal pe 
biroul secretarului con
siliului popular comu- N. ENUTA

încărcat cu mal multe butoaie 
cu vin, autocamionul 21-B-4515 
so afla, Intr-una din nopțile, 
trecute,, la un loc de parcare din 
orașul Caracal. Dimineața, tind 
șoferul și-a controlat încărcă
tura. a constatat Insă cu stu-
poare că un butoi cu o capaci
tate de circa 50 litri de vin dis
păruse. Au început, firește, cer
cetările de rigoare. Autorii fur
tului nu erau alții dorit... paz
nicii de noapte Marin Stuparu 
șl Iile Mădoacă. Cheful plănuit 
da el, se Înțelese, a fc®t ratat 
Acum, amlndol se pregătesc 
pentru altui. Dar nu atlt de 
vesel 1

Covorul de 
grindină

Intr-una din rflele trecute, din 
văiduhul înnorat brute, petie co
muna Orațul Nou (Satu-Mâra) » 
căzut o perdea de grindinii de 
o Inîenrita.tc neobișnuită, care, 
atingir.d pUmlntul, In clteba 
minute, a întlm, pe o distant® 

" ■•4«,',CTS*’WW< kilometri. Un straf; 
> dfe-gheafd aulnd^o lățime da 

do metri îl o grosime de 10—15 
cm. „Explicația acestui ciudat 
fenomen — nc-a relatat obser
vatorul loslf Motel, da la Sta
fia meteorologică Salu-Mare — 
nu este totuși greu de dat. O în- 
cdlrirc brutal ți puterni
ca — piuă la plus 22 de grade — 
a produs Incingerea aerului 
umed de la sol. care, o dată 
purtat pind la clfiva kilometri 
deasupra ndmlntului. s-a i răcit. 
la fel de brusc, condenalndu-so 
ți Intorclndu-se pe pâmlnt sub 
formă de grindină. Fenomenul a 
foit favorizai ți de.„ dealul din 
preajma localității care La di
rijai” aerul cald si umed spre 
viatul ca l-a tnflltat in Ș 
cu temperaturi foarte 
din atmosferă”.

zonele 
rcăzute

toate gradele, chiar și cel Județean. 
In întărirea autonomiei lor se mal 
Intilnesc încă greutăți. De pildă, in 
domeniul Investițiilor, al Industriei 
locale șl gospodăriei comunale, titu
larul de plan este consiliul popu
lar județean. După părerea mea, 
acest lucru nu este rău. mal, cu 
seamă la Investiții, unde fondurile 
nu trebuie să fie fărimlțate, ti ur

ceosta, direcțiile județene transmit 
organelor din subordine șl întreprin
derilor sarcinile de plan, îl normal 
ar fi ca ele să răspundă In continua
re de executarea lor. Dar nu se In- 
timplft așa, căci vin de la C.S.E.A.L.

unor I 
moment dat. ___ . , _
drum si autonomia Județului, ca să nu 
mal vorbim de cea a orașelor 81 muni
cipiului. Concret, mă refer la pro
blema ^construcțiilor de locuințe. Din 
moment ce s-a hoțfirîi să existe nu
mai doi Indicatori de plan — fond 
de Investiții ți număr de aparta
mente — nu știm pe ce criterii ți 
fără consultarea noastră, a Județelor, 
municipiilor și orașelor. Comitetul de 
Stat al Planificării stabilește s! nu
mărul fix de apartamente ce urmea
ză a H repartizat anual pe lnlraprin-

deri. Or, se poate ști mal bine la 
respectivul organism alte apartamen
te se Justifică să primească o între
prindere sau alta detit la consilllla 
populara 7 Noi credem că nu !

In domeniul planificării îl aprovi
zionării tehnlco-mnterlale au apărut, 
de asemenea, o eerie de greutăți. 
După cum sa știe, Consiliul popular 
judațean este titularul planului eco
nomiei locale. Normal ar fl ca tot el 
să fio și titularul planului de aprovi
zionare tehnlco-materială. In realita
te Insă, acest atribut 11 Îndeplinește 
Comitetul de Stal pentru Economia si 
Administrația Locală (CLS.E.A.L) — 
ceea ca face ca, practic, o fierte de 
probleme in acest domeniu oă oo so
luționeze cu foarte mari greutăți. In 
prezent, chiar șl pentru uneîe mate
riale confirmata de către direcțiile do 
balanță ale C.S.P.. circuitul nu se în
cheie decîi dună ce so obțin avize si 
de la C.S.F.A.L., șl de la Ministerul 
Aprovizionării Tehnico-matcrtale sl 
Controlului Gospodăririi Fondurilor 
Fixe.

Mal mult, acum toate centralele, 
grupurile da Întreprinderi și În
treprinderile furnizoare mar! sint 
coordonatori de balanțe. Fiecare 
dă instrucțiuni șl recomandări, 
cere comenzi de materiale, mal 
Intli pentru avizare, apoi încă o dală 
pentru contractare ele. Spre exem
plu, pentru întocmirea planului teh- 
nlco-mnterial pe 1872, In loc să exis
te o singură Instrucțiune șl formula- 
rlstlcă, pe care o trimitea înainte 
M.I.C.M.. centralele îl întreprinderile 
sale au trimis 24 de instrucțiuni, uni
tățile Ministerului Industriei Chimi
ce — 14 drculare, cele ale Minis
terului Industriei Ușoare — 11 circu
lare, tar delegații noștri au bătut 
mereu la ușa acestora. Slnt greutăți 
pe care le intimplnă consiliile popu
lare șl. In primul rind. cel Județean. 
In exercitarea atribuțiilor ce le revin.

Elefanți 
nu trans 
portați ?

„în ziua de 26 marile 
ne ierte Inginerul Mihai Boghind 
din Rm. Vtlcea, cartierul >1 Mal 
Bloc A 3, ap. 10 — am fost pa
sager In autobuzul care cireuld 
pe trazeul Pucioaia-Runcu 
Dimbooila). Scosesem biletul 
nr. 17S7), imi ocupasem locul 
dacă se poate spune aia f Intr-o 

cursă aglomerată) țl ațieptam 
plecarea. Trecuse insă ilemult 
ora ei ji autobuzul stătea încre
menit in stafie. Pentru că ci
neva se străduia „să convingi"... 
un porc in came ți oase sâ ia 
ți el un loc In autobuz. | tar a- 
ccsta refuza să-i dea ascultare! 
In cele din urmă, patrupedul 
a cedat ți autobuzul a pomii. 
N-are rost să descriu acum cum 
a decurs câldloria, cti de „disci
plinat” a fost acest „pasager” ți 
dacă Intre el, panica si pana 
de motor care au urmat s-ar 
putea stabili sau nu vreo legă
tură precisă. Mă întreb insă 
dacă, Intr-o zi, ar dori să se 
urce in autobuz un elefant, ar 
găsi aceeași înțelegere din par
tea personalului da deservire 1“.

Fără trofeu
Nu demult, iul Ion Mnreu din 

Craiova l-a venit poftă, așa 
dlnlr-o dată, de carne de ie
pure. Șl, o dotă căzut In n- 
ceafftă ademenitoare „capcaxiă". 
fără a mai socoti că o aseme
nea vlnătoare acum este inter
zisă, că Iepurii se află In plin 
sezon do reproducere, a pornit 
înarmat după el. I-nu apărut 
In bătaia pușțLl trei iepuroalee 
Restante șl toate trei l-au ajuna 
In tolbă. în drum spre’ casă 
Insă, l-nu ieșit înainte organele 
do miliție. Probele fiind calde 
și indubitabile. I. M. a fost ex
clus din rindul vînătorilo- și 
obligat să plătească drept des
păgubiri 0 077 lei. Șl nu se sile 
dacă va scăpa numai ,cu atit. 
Pentru că, in asemenea condiții, 
cine alenrgă după mai mulțl 
Iepuri deodată se alege In mod 
sigur șl cu mal multe paguba.

stdțle. Pentru l că d-
Irddula ,,sd convingă”...

Rubrlcd redoctaîS de i 
Dumllni TIRCOB 
Gheorghe DAVID

vln.de
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In felul ăsta el 
se simte culpabil !

u-
1-a 
un 
nu 

Ho-

Personajul cel mal Iubit al Iul 
, Câlinescu este arhitectul loanKe. ta 

care autorul se recunoaște, tn bi
roul Iul stă înconjurat do Pira- 
nesl șl Brueghel, mari imagi
natori do conatrucțU, Iar In biblio
tecă îi are pe Vltruvlu șl Pal
ladio. . '

Ioanlde visează refacerea Bucii- 
roșțlulul, Intr-un oraș modern, cu 
construcții monumentale : Calea 
Victoriei o vede In clădiri egale, cu 
nouă etaje, tar arterele piesărnte 
de flntlnl și bazine care supli
nesc “Lipsa unul fluviu. Plnă și cil- 1 
nele arhitectului se uită la el ca la 
ttaplnul universului, forța Iul spe
cifică fiind aceea de a crea decor 
artlflctaL

Alegerea făcuta de Câlinescu are 
un sens profund. Nld o alta mo- 
eerio nu «xtate tn relief. In ace
lași grad cn meseria de arhitect, 
esența gtadlriJ șl acțiunii umane 
Foarte multe .științe susțin că prin 
ale ee cultivă cunoașterea. Tntr-o 
conversație recentă cu unul din uni
versitarii noștri, acesta Im| cerea 
eă definim scopul sistemului edu
cațional ca promovfrtd cunoaște
rea. Venea dlntr-o facultate undo 
nu există proiecte, d lucrări. Dis
cuția a luat repede o turnură 
filozofică.. în ultimă Instanță, cu
noștințele nu sfnț declt cărămizi 
pentru făeut ■ proiecte. O naaterie 
primă. Indispensabilă, dar care nu 
are sens declt atunci clnd este In
tegrată Intr-un pion de acțiune. 

Toată literatura secolului trecut 
pune la centrul el elogiul nelimitat „ ..1UUU1HW,M, ,uw
al actului de cunoaștere prin care numfirdta’ ort înainte ca o fa- 
se sparge misterul ce • ne încon
joară, prin care se doblndesc noi 
elemente de stapinire a naturii 
Totuși, cunoașterea nu este actul 
primordial. Ea nu constituie cla
rii mineritul’ morii Industrii crea
toare a omului. Conținutul de
miurgic al proiectului este con
siderabil mal mare. Proiectul 
consumă cunoștințe ; el le folo
sește pentru redactarea schiței 
unei noi realități.' Paul Valdry a 
surprins admirabil toată drama 
creației In eleătu'.rea proiectului, 
atund dnd. In celebrul său e®eu 
despre metoda Iul Leonardo da 
VincL scrin : „Acela pa care nu 
-a cuprins vreodată, fie șl fa via L 
glndul unei acțiuni pa care este 
Uber sl o abandoneze, aventura 
unei construcții încheiate dnd cei
lalți văd că e la Început șl care 
nu a cunoscut entuziasmul Incon- 
dllndu-1 una din clipele vieții Iul, 
nlc! otrava concepției, scrupulul, 
răceala obiecțiilor lăuntrice și acea 
luptă de Idei alternative din care 
can mal tare șl ntal universală 
6-ar cuveni să Izbfadească, In ciuda 
și a oblșnulnțal. ș! a noutății — 
acolo care n-a privit fa albul hlr- 
tlel Iul o Imagine tulburata de po

Glbll șl de regretul după toate șallles-ul nu trebuia să țină geama
urnitele ce nu vor fi alese, nici J“‘‘ J- i—
n-a văzut In limpedele aer o con- 
saruețle ce nu este acolo, acela pe 
care nu l-au b’ntult amețeala Înde
părtării de un țel, neliniștirea. da 
mijloace, previziunea întinderilor 
șl a deznădejdilor, calculul fazelor 
progrealve, raționamentul proiec

tat &> viitor și dazemnlnd acolo 
șl ceea ce nu vn trebui raționat, 
stand acela nu cunoaște, oricare 
ar fl. de altfel, știința lui, nici 
bogăția, nld posibilitatea, nici aria 
spirituală pi 
faptul conștient de a conslral”.

Proiectul dezvăluie eiența gîu- 
dlrll omenești : orice acțiune In 
realitate trebuie produsă Intll în 
gind ; orice construcție !șl are un 
desoaț"........ ..

declt de pădurea din jur. Astăzi, 
Integrarea Intr-un ansamblu cit 
mai larg este un Imperativ. Arhi
tectul se adresează deci urbanistu
lui. ■ Dar lucrurile nu so opresc 
alei : urbanistul trebuie să cunoas
că amplasarea în teritoriu, cad 
unele orașe erau: mal mult derit 
altelo șl vor existe șl orașe care 
astăzi nu figurează pe nici o harta. 
Cel caro se ocupă de amplasarea 

.’7--,'.'ria
dul său. planiflcateculul, la ecnra

— _ .. „ -_upă ce ampl„
In teritoriu se adresează. In

w tivea.., u.kt» i, ex,-» “'“‘L ■»*«**«

pe care te Iluminează economici națlonnle.
Numai de dțlva ani s-o prwlus 

acea nebănuită șl cutezătoare Klee 
că omul trebuie eă- proiecteze In
tr-o viziune de ansamblu rațio
nală șl științifică întreg mediul

tot ce so clădește de,mina său ambiant- Tot ce bo apune azi
1 V- ‘

ANALIZA TEMEINICA

In legătură cu articolul „Preș- . 
tîglu prin siluirea adevărului 7“, 
Publicat In pagina „Omul-.” din . 

martie a.c.. primim de la în
treprinderea „Unirea" din Bucu
roșii :

„Cele relatate tn articolul cs 
bo referii la raportarea greșită a 
unor utilaje din planul de Inves
tiții pe trim. IV 1971 corespund 
pe deplin cu realitatea.

La data de 3 martie 1972. co
mitetul de partid a convocat o 
ședință extraordinară cu Întregul 
activ de partid, comitetul oame
nilor muncii din întreprindere, 
la care au fost invitați șl unii 
factori da răspundere.

Cu această ocazie s-a analizat 
situația, de fapt cel vlnovați au 
fost puți In discuția activului de 
partid si trași la răspundere. K- 
clndu-ll-se totodată șl recoman
dările necesare — In sensul ca 
pe viitor să nu se mal repete a- 
semenea fenomene”.

Semnează fag. Elena Merlșor, 
director, și secretarul comitetului 
de partid. Iulian Crișari.

Cum vă spuneam, 
m-am dus Intr-o seară la 
restaurant — singur m-am 
dua, că nevoslă-mca 
vrut să meari' 
copiii, că am 
șl-acolo l-am cunoscut pe 
un șofer, nici nu mal știu 
cum II cheamă, șl din una 
In alta am hjuns la tuburi. 
I-am spus că am nevoie 
pentru o instalație sanitară 
de niște tuburi și de niște 
coturL „Las’ că Iți tac eu 
rost”, a zis el. „De unde ?“, 
l-am întrebat, „Am văzut 
eu. zice, niște tuburi d-as- 
tea la noi In întreprindere. 
La arunc In mașină șl ți le 
aduc. Faci șl mata o cin
ste !“. „Măi nene, l-am 
spus, da’ ale cui sint tubu
rile alea 7 S3 nu dăm de 
bucluc™”. „N-are nimeni 
nevoie de ele, zice, șl dacă 
or avea, or găsi el altele™”. 
N-am avut de lucru și-om 
luat tuburile — vreo trei 
metri — șl trei coluri™ Am 
zis că-mi tac treaba și uite 
ce-a Ieșit™ 4®7 lei costa, a- 
tlt și ml-au dat opt lunL 
pentru patru sute r

Aici Stere Tănase, zinco
graf da profesio, om Intre 
două vtrsta. cu familie, șl 
coplL cu un trecut plnă a- 
cum fără pală, s-a oprit a- 
flșlnd o vădită nemulțuml- 

Pentru ce 7 Pentru că 
dovedit slab șl s-n lă- 
momli ta complicitate 

respectivul șofer 7 Pen- 
că n-a reflectat clnd 

trebuia asupra faptului că 
nicăieri nu pot exista lu
crări ale nimănui 7 Pentru 
efr la virata Iul s-a făcut de 
rusnne In fața oamenilor 7 

— Ce te trămlnta. Stere 
Tănase 7

Omul din fața mea a clă
tinat din cap — adică de 
ce-l mai întreb un lucru o- 
tjt de simplu : pentru o ni
mica toată. Închisoare... păi 
asta e drept 7

n-a 
gâ. a rămas cu 

1 doi. băieți —

I-
&
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Idee mal de mult, dar ea este tn- 
eitșlta astăzi și de alte structuri. 
Gîndlțl-vă ce cotitură se produce
In .filozofia acelor țâri care apă- _  ___ _ ____ _ .
rau libera desfășurare a fenomene- proiectant și manager. Atlt de mult
lor sociale Intr-un joc orb șl rfe- i-a plăcut autorului nostru această
cant ș! care, după denunțarea fa- Idee. Incit a reprodus filozofia
de.ur.gată a planificării soctalUte, iul Lelbnlz In termenii manage-
se apuca astazl de prognoza șl riali de astăzi, traduclnd oărtlrfa-
programe. . tregl din autorul Monadologicl In

vocabularul proiectelor, modelelor, 
sistemelor.

A treia împrejurare unificatoare 
In Jurul Ideii de proiect este exis
tența mașinilor do calcul. Ele sfat 
Instrumentele cele mal putețnlce 
de construit proiecte, fie acestea 
desene de poduri sau de clădiri, fie 
ecuații ale fizicii atomice, fio modele 
soclo-eoonomlce.

Mașinile de calcul mal permit 
eeva : o mare abundență de pro
iecte pe o singură temă. Ca să se 
poată alege citeva proiecte In
tr-adevăr mute trebuie să existe 
foarte multe din care să poată fi 
operată o selecție. A decide Intre 
citeva variante înseamnă a alege 
uh proiect dlntr-un șir disponibil. 

Principiul minimei acțiuni, stabi
lit ta mecanică drept un principiu 
al economiei naturii do către Fer
mat șl Mnupertuls. este valabil șl 
pentru eforturile globale ale' ome
nirii. Este mult mai puțin costisi
tor ®5 anulezi șl să corectezi pro
iecte declt să anulezi șl să corec
tezi acțiuni. Este extrem de costi
sitor să muți fabrica, după ce a 
fost construită, pentru că amplasa
rea el nu fusese corect prevăzută. 
Greșeala aparține proiectului. Ma
șinile de calcul permit acea abun
dență de modele care să îngăduie 
alegerea cea mid bună.

Relevanța pe care a dștigat-o 
conceptul de proiect In cultura mo
dernă conține o puternică sugestie 
pentru procesul educațional Altfel 
s-ar prezenta randamentul școlii 
dacă In loc de lecții am avea pro
iecte. Educăm fn ultimă Instanță 
un homo projcclans, cu facultățile 
de imaginație, îndrăzneală, viziu
ne. minulre de cunoștințe, tenaci
tate. sociabilitate, calcul. Toate nu 
stat declt enumerarea cerințelor 
unui conducător de proiect E 
fericii faptul că spunem pentru 
unele specialități proiectul de 
diplomă, dar e regretabil că nu 
spunem șl proiectul de bacalaureat 
sau proiectul ciclului falii

Frecvența șl ponderea conceptu
lui de proiect In cultura Șl gfadlrca 
noastră actuală este expresia unei 
realități : fiecare este contopit cu 
un proiect plnă la Identificarea cu 
el Iar transformarea fără . prece
dent a țării întregi este fructul 
unul Mare Proiect

A doua împrejurare care a ridi
cat dlntr-o dată valoarea filozofică 
a termenului de proiect ține de o 
chestiune metodologică. La început 
se credea că proiectul aste neapă
rat legat de desen rau In cel mai 
rău eaz de o macheta. Dar sc pot 
face proiecte pornind șl de la aito 
elemente. Proiectul procesului chi
mic care are loc Intr-un iurn de 
dlslUaro so exprimă prin citeva

■ 7.('iy-' Ip
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despre combaterea jpolufirîl, <3es-omului trebuie creat tatu la scară 
mică, precedai de o machetă. îna
inte de a zăgăzui apa fiuvlHor, ba
rajele au existat ta laboratoarele 
Institutelor de cercetări, unde au 
foșt Încercate șl modificata de na- 
“zrzărita ™L cn c fa

brică de chimicale cu o pro
ducție de un milion de tone să 
intre tn funcțiune a-a tăcut slmu- , . ___ _ _ _
lareo procesului eL pe Instalații care sint In ca 7 El se adresează
mici; ta Institute sau universități. ded psihologului șl sociologului și
t Tn nwklAAȘ srifK 8v»«?Xcrl acanto ~armra_ 11 --— __ «!i    

pre echilibrul In natură nu este 
fluviilor, ba-’ declt un nit mod de n exprima 

necesitatea unul proiect pe scara 
întregului mediu înconjurător.

Tot-oșa cum se extinde In sfera 
cuprinderii. Ideea de proiect Intră 
șl In .profunzime.. Arhitectul tre
buie să isc întrebe, pentru o tace 
casa corectă : cum vor trăi oamenii

• Tn proiect stă însăși esența uma
nității. Una din cele mal cunoscute 
cugetări ale Iul Marx este aceea 
că șl i"_L_ ___ „
stupi, dar nu io desenează Hexa
gonul omului trece prin geometrie ; 
mai corect : prin capacitatea lui de 
a face un proiect pe baza geome
triei. „Proiectul” ded. nu este, 
numai un cuvlnt cu înțeles tehnic 
ș! operațional. legat de activitatea 
Institutelor de proiectări. El .a 
devenit un concept puternic de 
înțelegere a acțiunii omenești.

Trei împrejurări au scos acest 
cuvlnt din regnul administrativ și 
l-au așezat sus, pe scara valorilor. 
Ele fflnt de dată foarte recentă, 

tează totul, tn trecut se proiectau 
numai obiecte Individuale, care nu 
ar fi putut fl create fără protecl : 
vapoare, uzine, clădiri Să luăm 
cazul arhitectului care vrea să ri
dice o ca.să MbI mult ca oriclnd. 
proiectul său exte lega! de proiec
tul do dezvoltare n orașului. Vor-

știința stăptalrll sistemelor. O cer 
cc te re științifică este un pro
iect Ca să nu greșească, omul 
de știință trebuie aă se considere

formule. Proiectul fenomenului 
fizic so îmbracă In ecuații mate
matice. Clnd sa construiește un 
reactor nuclear, proiectul construc
ției este desigur un desen, dar pro-

Tot-oșa cum se extinde In sfera cesul fenomenului râmlne pe cea-

le cere un proiect, o schiță, un 
model al vieți! familiale in anii 
ce vor urma — pasul temporar al

albina face hexagoane In construcțiilor de case șl orașe fiind 
,‘de minimum 53—10 de ani. Socio
logul Iți continua Investigațiile 
sale In numeroase direcții : casa șl 
viața familială' nu sînț Identice 
dacă copiii, de pildă, slut cuprinși 
la școală pe tot parcursul zilei, In

ma matematicii Două elemente In
dispensabile pentru, crearea do 
proiecte sint gstfe) dștignte : de
senul șl matematica. Dar mal extală 
șl modele verbale, logice. Desigur, 
deși mai puțin preda, modelul unei 
acțiuni sociale, de pildă. ®n poate 
exprima In cuvinte. Fenomenele 
demografice, nu. Ele pretind 
calcul statistic. Economia este șl 
ea pe punctul de a teși din cadrul 
modelelor verSaie;

Exista șl altfel da proiecte. !n- 
corporate Intr-un joc de simulare. 
Intr-o manevră militară se slmulea-

5

5

c
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Ia școală pe tot parcursul zilei, In za, de pildă, o bătălie reală, posl- 
șco'l de zi Kiu numai In cile va bilă. „Simulare”. „modelare", „pro-
ore. Care este ded tendința edu- lectaro” sfat termeni din aceeași 
cnțlol 7 Care vor fi cfștigurlie me
dii 7 Care vor fl cerințele conside
rate elementare pentru traiul de 
toate zilele 7 Bucătăria va crește 
saa va ucidea In funcție de dw-

_ - --------- r.—-- . vollarea rețelei de restaurante «I
In primul rfad. aslăzl sa prolec- de evoluția alimentației In viitor.r- .—... ------ Fifl|te larâ51 o achlzlUe rccenifl igeea

că proiecte, schițe și modele asu
pra vieții omului. Ihcorporind si
multan factori social! șl ------
mid. .trebuie întreprinse pe 
stalemntlcă șl științifică.

Socialismul a recunoscut această

econo- 
cale

ro’.ojMtnciîi
î^.; -ij .•

fnmllle. Toate au drept conținut 
comun Ideea de a anticipa In mic. 
prin efort Intelectual, o acțiune 
reală, la scară mare.

Literatura este astăzi plină de 
cuvintele ..model”, „simulare”, „pro
iect”. Dacă, sub o formă sau alta, 
toată acțiunea omului este proiect, 
atunci elementul care trebuie învă
țat cel mal bine este capacitatea 
de a conduce un proiect Sinlem cu 
toții șefi de proiecte, spune un au
tor contemporan. Șl el recomandă 
managementul ca știință de bază : Mircea MAJLITA

• poștapaginii*poștapaginii*

CUM SE ÎNSUȘEȘTE 

0 CRITICĂ 
„ÎN GENERAL”

...ne învață tovarășii Ing. I. 
Sirbolu, directorul întreprinde
rii de aprovizionare a unităților 
de Industrie alimentară, șl R. 
BMescu, șeful serviciului depo
zite la aceeași întreprindere. Se 
procedează așa (pentru mai buna 
Înțelegere a lecției vom utiliza 
ca material didactic cazul con
dei In cauză) :

I. Se citește fără surprindere 
(intrucîl subordonat!! au avut 
grijă să alerteze la timp „cen
trul” că nu fost semnalați in 
locul cu pririna niște ziariști) 
In ziarul „Setatele” din 10 martie 
un articol („Cinci ciștig, șapte 
măninc. co răinîne pun de-o

Așadar, nevasta era cau
za nemulțumirii iui'eviden
ta „Nu e drept — zice el
— pedeapsa e exagerată” 1 
Dar, oare, să le Infrupli din 
avutul obștesc e drept ? Am 
fost gata șă-1 pun această 
întrebare, dar am renunțat, 
în mintea acestui om. noți
unile drept șl nedrept plu
tesc talr-o confuzie totală
— de unde șl fapta.

„.Lucra ca șofer la LT.A. 
Ciulești, pe un autocamion 
„Bucegl”. 11 cheamă Ion 
Ncagn, e un bărbat tlnăr, 
sub treizeci de ani. Intr-o zi

■

a fost prins de organele de 
miliție pe dnd Kcea o 
cursă clandestină Au ur
mat verificări șl-a ieșit șl 
altceva : fol de parcurs fal
sificate In daunn beneficia
rului (la data aceea între
prinderea de eleciricllate 
București). Prejudiciu — 
citeva mii de Iei.

— Ce-aî gindit dnd al 
produs falsul In acte 7 Nu 
țl-a fost teamă de urmări 7 

Răspunsul sună a pro
test :

— La mine e cu totul alt
ceva (altceva, ta compara
ție cu cei care ajung la mi
liție pentru delapidare, tine 
el să „precizeze” — n.n.l. 
Eu ■ nu glndeam nimic. A- 
veam obligația «5 fac plan 
la întreprindere sl am fă
cut. Ce vină am eu 
dacă beneficiarul (citește :

CREDULITATEA N-ARE 
MÎINILE CURATE

a : ’
Pe mozaicul de d- 

ment din „Sala pași
lor olerduti”. pașii a- 
cestul om mintos ră
sună cu violență. .
Nu-șl găsește tocul, rio și s-ar apuca de 
timpul I se pare că muncă cinstită. Căci 
6-a oprit, așteptarea, credulitatea „nalvu- 
pfnă dnd nrocesul Iul lui” constituie terenul 
înscris pe rol între lor da lucru, tar ere- ..—...... _
cauzele zilei va Incu- dulul — obiectul asu- dt mai multi ca dum
ps. Ii marină nervIL pra căruia bl exercita neavoastră. 
Are o aparentă de om 
cinstit, un aer da 
cumsecădenle. dar 
mfala II tulbură chi
pul Clnd 11 întreb ea 
I-a adua aid Im! răs
pundă cu iile :

— Am dat dnsten 
pe rușina și pacea tta 
gllceavă.

— Cum 7
— Am fast însetat. 

Și-acum măninc cin
stea cu lingura șl ru^ 
ginea cu pumnlL

Clnd Insist să aflu 
mal mult, Imi spune 
că a fast victima 
nul escroc, săruta 
plătii «ă-i tacă 
serviciu, dar că 
®-a alea cu nimic. ._ . .
Iul a fugit cu banii, pentru traficantli de 
și ri a rămas cu pi- Influențe, pentru ta- 
guba.

Nu cred (ta are vreo 
însemnătate ce .„wrvi- 
du“ i-a cerut înșelă
torului șl cit l-a nlă- 
tit pentru asta. Singu
rul lucru ce contează 
ml s-a părut a fi în
cercarea păgubașului 
ca pe calea dosnică șl 
Întortocheată a unui 
mijlocitor, care fși tă
cuse din naivitatea șl 
credulitatea victimei 
sale o ursă de clștie. 
să> obțină ceva. cu 
prioritate, ta dauna 
altcuiva. Șl nlăllsc 
.Jiras”. lor acum Invo
ca cinstea și buna- 
credlnlă înșelate.

— Statali credul 7
— Cum adică 7
— Credeți, așa, ușor, 

fără gă verificați, fără 
să cercetați mal înde
aproape 7 Vă tacre- 
dețl lesne In cineva 
humal .azcultlndu-l 7,

’’ ’ — Eu n-am înșelat 
filcț*ata t>e ' ntaienL 
Sl iT 'socot pe toți ra 
pe mine.

M-am întrebat, ade
seori, ce s-ar face e«-

v

erorii dacă n-ar mal 
exista creduli 7 Proba
bil cft mulțl dintre oi 
ar muri de. foame ori 
s-ar lăsa de escroche-

n -îl

Dar, mal cinstit în
șelătoria deghizată.
- Și celălalt 

cocul 7 A fost prins 
cu zed de malra- 
pazllrarl. Crezi că cu 
eint singurul po care 
l-a „dus* ?

— Păi asta o toată 
„arta” lui. Să dea de

„vocația”. Totul oste — Adică, de 
ca această cred ul lin le 
®ă devină cointeresa
tă. Să vrea să obțină 
ceva, să urmăreoscă 
un „ce” profit sl «ă. 
acționeze scutind ba
nii din buzunar. Cind 
încrederea fără acope
rire ti ponte aduce un 
ctștlg. credulul înce
tează Bă mal de un 
simplu „naiv" șl so 
consideră un om 
descurcăreț. Un cre
dul. care doar crede, 
este, pentru escroc, 
doar o Jumătate do 
crcduL Unul caro si 
plătește crczlnd asta 
credulul „Ideal”, ade
vărată mană cerească

fra-'■ f

J
*

i
i
îi

Ieri.
— Exact. Dar da 

fraieri cointeresați. De 
ce credeți că. uneori, 
legea li pedepsește si 
pe înșelători, și ue 
ce! înșelați 7

— Ce vrei să sput 
dumneata 7 Adică, tot 
eu să tiu pedepsit?

— Nu știu. Nu asta 
este Droblema. Stltl 
de ce escrocul nu 
temut să vă ta 
nil 7

— De ce 7
— Pentru -ț că, 

cele mal multe 
un om înșelat nu 11 
dă In ludechtă pa în
șelător. Escrocul cu
noaște perfect meca
nismul intim al ncet- 
tei relații șL de aceea, 
merge la sigur. El știe 
că. In imensa malori- 
tate a cazurilor, un 
credul, cum vă gocollți 
șl dumneavoastră, ca- 
.re a Intrat fa mrejele 
Iul nu se va duca 
sft-l reclame, nu va 
cere eă-șl recupereze 
paguba po căi legale, 
deoarece ®e simte
cumva cu musca i>a 
căciulă™ De altfel,
cred că tocmai asta 11 
șl scutește pe escroc 
să mal îndeplineas
că „serviciul” plă- 
tlt. ----- - -
nu 
declt față ele compli
cele său. adică de cel 
înșelat- Nu vă te
meți. o să fie nedep- l «a

șelătorl șl șarlatani.
Omul meu de pa 

sala pașilor pierdut! 
trecuse prlntr-o rapi
dă evoluție. Mal înt'l. 
a crezut că ceea ce 
dorea să obțină se pu
tea rezolva pe căi 
mal „Intime”, folosind 
ajutorul „dezinteresat” 
al escrocului. Dezin
teresat. deoarece aces
ta II asigurase că ba- 
nU sint pentru alții 
nu pentru el șl -ă 
plnă nu „unge1 . 
upde trebuie, nimic nu 
mișcă.

— Deci ați vrut să 
obțineți mal ușor ceva, 
ce spuneți că vl se 
cuvenea, sil rezolvați 
pe căi mai dosnice un 
lucru pentru care căi
le normale vă cercau 
timp : să clștlgațl un 
lucru fără ca să se 
știu exact cum 1-nți 
clșUguL- Este 7 : z.:.: 
cum se cheamă' anta 7

-Cum. 63 m/cHp-^ începe ■j^c^suI 
ms 7 Dumneata epu- ‘ "
neal : credulitate.

— Șl credulitate.

cit.
— Șl eu 7 
~ Nu «dițl 

g.iii < noastră cu „hoțul do <
- -păgubi®” 7,'.Acum du- V 
■|e;reU-vâ.3ă?y-a ■«frtart.aiL 

jBceoe DrocesuL 1
loan 
GRIGORESCU

■ .........................
parte*), fa care sa spune că la 
un depozit din Sibiu nu se face 
nimic, că au ajuns înșiși anga- 
jațll să spună că le cale rușina 
ză mai la salarii de pomană.

II. Se rlde In barbă. întruclt 
situația este de mult rezolvată 
— ehei, nu trecut poate mal mult 
de 20 (douăzeci) de ore de clnd 

, s-o semnat ordinul do transfer 
al depozitului către o întreprin
dere din Sibiu. Articolul — 
vezi, doamne 1 se referă Tn,o si
tuația rezolvată. După care™

iii. ™se trimite redacției zia
rului o scrisoare fa rare se „ex
plică” șl se neagă mai totul Do 
pildă :

— „Afirmațiile făcute fa arti
col că unii saiorlațl au lucrat 
In grădina de zarzavat a șefului 
de depozit sfat Inexacte. Intrucit 

■ acesta nu posedă o asemenea gră
dină”. Sigur că nu/, grădina nu 
este a Iul Dumitru Stoica, șeful 
depozitului, ci a™ soției sale -

ceea ce este cu totul el cu lotul 
altceva. Și n-are nici o Impor
tanță că acolo a lucrat timp de 
trei zile, fiind pontat la servi
ciu. salariatul Dumitru Străuloa, 
după cum nu are nici o Impor
tanță că — ața cum recunoaște 
intr-o declarație scrisă — a taint 
lemne fa pădure pentru șef îm
preună cu aălariațll Nloolae Frâ- 
țLlă șl Florian Poptllle. Grădina 
e a soției, pădurea a statului — 
de ce stat . Inexact informați ci
titorii 7

— „în anul 1971 s-au deplasat 
la depozit numai (subl. na.) 3 
delegați, tocmai pentru a se ho
tărî dezafectarea lul.„*. Towiră- 
șli Sirbolu șl IMdescu stal ru- 
fațl să comunice minimul o- 

ligatoriu de delegați, număr sub 
care nu so poate Iun nld o bo- 
tărlro. De nlldă: pentru dezafec
tarea unul depozit este necesară 
trimiterea a cel puțin 5 delegați; 
pentru schimbarea dcaUnațloi —

■■tel puțin'-3 ;‘pentru a vopsi u- 
Sile — minimum do! delegați 
j.a.rn.d. Sfi știe lumea I

IV. La sflrîit se scrie: „In 
aerai (...) ne însușim critica
cute și considerăm aceasta de un 
real sprijin...” — șl așa, șl așa. $1 
așa mal departe.

Redevenind serioși (cu toate că 
răspunsul In cauză nu ne prea 
îngăduie): In tec să răspundă cu 
seriozitate si simț de răspundere 
problemelor reale, de fond, ridi
cate In articolul publicat. In loc 
să răspundă concret cine ®e face 
vinovat do existența unul depo
zit fantomă. In care reale erau 
doar schemele șl salariile, să a- 
rnte cine a fost Interesat să az- 
virle pe glrlă banii steiului, cei 
citați neagă totul, după care 
spun că ,Jn general critica e jus
tă”. E justă nu numai Jn ge
neral”. ci șl ceva mal in particu
lar. dar problema e alta: rine 
răspunde pentru cele Intlmplate? 
Nu in general, d așa simplu, 
concret.

Rugăm forul tutelar (Ministe
rul Agriculturii. Industrie! AU- 
mentare’și Apelor) să ne comu
nice opinia sa.

ALERGÎND DUPĂ O. 
BIFARE!

■ fn alrtbujille mele fi inteligenta ce
de serviciu, Imi 
na tovarăși..
Clobanu, da la 
„Semănătoarea"
Capitală, Intră si faso- 
lirea grupurilor de 
școlari care vin «ă ne 
vhitere jn cadrul ac
țiunii de orientare 
profesionalii. Nu vă 
mai spun cit de inte
resante sint aceste 
confruntări I Copiii 
dovedesc o curiozitate 
infinită pentru tot 
ceea ce Ii se In/dțlfea- 

. câ. Totdeauna mai gă
sesc o întrebare de 
pus. vor id știe totul. 
Pe dt na stă In pu
teri încercăm «â ta- caiMlți louarafu pro- 
tisfacem această do- fe,wră, imi face plă- 
rinfă. Asta, fia numai - ■
li pentru faptul ai

i, imi «pu
iul Dumitru 

uzina 
din

se 
cer Intr-o mulțime de 
maiorii otrdgdtosre.

Dar abia pornim pe 
illnarurul nostru fi o 
văd pe tovarășa pro
fesoară care-i însoțea 
pa copii zorindu-i din 
urmă : „Haideți, ce tot 
vă uita/i otita 7 N-ali 
mai văzut mașini 7 
N-ați mai vdzut un 
«trung T“- „Trebuie 
cumva vă reintonr- 
ceți la școală* ?, am 
imrebat-o. „Nu, mi-a 
răspuns. Dar dacă te 
potrivești lor nu mal 
scapi eu explicațiile... 
V-o spun dintr-o în
delungată practică...". 
„Ldiall, tovarășă pro-

— O întrebare 
varășe Ciobanu : 
ce credeji cA-l sorea 
așa pe elevi 7

— M-am gindit fl 
eu fi ml-am zis : at
mosfera nocivă, zgo
mote insuportabile nu 
sini In uzina noastră. 
Deci nu dria era fic
tivul. La școală, de
sigur, se știa c<S elevii 
din claia cutare vtal- 
tează o uzină ; intra 
în program această ac
țiune. deci nu era fă
cută „pe furii", cu 
sufletul la gură. Cit 
despre interesul co
piilor. zecile de între
bări arătau că nu tint 
motive de grabă. Nu 
văd ded altă explica
ție declt că profesau-

vreun gură-cascfl de la be
neficiar I) no dădea planul 
cerut de noi 7 I

— Dar btmeflriarui ăsta 
păgubit nu era de pe altă 
planetă, era toi o Întreprin
dere de stat, care a plătit 
din buzunarul statului miile 
acelea, din care o parte 
tl-au Intrat dumltale In bu- 
zunar. (ie direct, pentru to- 
ne-kLIometrl neefectuați, 
fio Indirect prin cursele 
clandestine pe care le fă
ceai cu mașina Intreprln- 
dcrllln interes personal. 
Ce mal al do zis ?

I

I

— Pe mine mă Interesea
ză întreprinderea mea șl a- 
ceasta n-n fost păgubită™ 
De alte întreprinderi tal albă 
grijă altll — asta am de zis. 
conchide el cu nerușinare.

Iată d-ecl înșelăciunea ri
dicată la rang de„, princi
piu. „Nu mă interesează că 
Întreprinderea cu caro lu
crez a fost păgubită, atlt 
timp cit cea din care fac 
parte Ișl realizează șl poate 
chiar Ișl depășește prin a- 
ceosta planul” Spre deose
bire de atțl Infractori de 
cursă scurtă („am furat și 
eu... pulin”). I., N ișl face 
din josnicie o virtute : a- 
proape să pretindă șl re
compensă panlru „benefi
ciile” aduse Întreprinde
rii. Ca de ce altă lume...

Ion Neagu e un „neînțe
lese, Ofițerul de miliție care

. - »

(■

l-a Încheiat dosarul l-a 
spus că fără un nn ®J jumă
tate nu scapă, mal alea că 
nici la cursele făcute n-au 
corespuns datele trecute In 
foaie cu tonajul real, mal 
mie, a! mașlnlL El are im
presia că doar „tonajul l-a 
încurcat”, pentru că In 
rest... de vreme ce „I.T.A. 
Iul” n-a fost păgubită™

„Stuparul Ocolului silvic 
Snagov. Toadcr Ghlbercea, 
e un tip care joacă rolul 
sentimentalului. Dar chiar 
șl asemenea oameni senti
mentali pol să dea de bu-

— De ce-al furat ramele 
din stupii ocolului 7

— Păi așa se nune pro
blema 7 Parcă mic Im! tre
buie stupi 1™ Copiii, ei mă 
bătaau la cap să le aduc și 
lor. să albă șl e! un stup- 
șor colea In curte. Nu știți 
cum sini copiii 7™ Dacă 
poftesc! ceva-.;

Degeaba încercăm să des
coperim la Ghlbercea măcar 
un început de recunoaștere 
sinceră a faptei sale. El o 
ține pe-a Iul. pa „coarda 
sensibilă*, că nu-1 trebuie 
șl nu i-au trebuit stupi..

In ciuda aparențelor. No
civitatea provine tocmai 
din caracterul lor da 
rozători cu Urilta, de ori
unde sl orice. Șl mai ales 
din faptul c8 acționează 
conform mentalltâțlll „mo
deste” a Iul ..daca o să iau 
șl eu un pic nu &e face

, ’ ■ ■ î * b l \ ; A J . • :■ i • f '

clue, clnd ..sentimentalis
mul” se opune legii.

Ce șl-a zis alde Ghlber
cea 7 Ocolul tot are o groază 
de stup! și flecare stup are 
o-mulțime de srame. Sl eu 
să nu am nici unul 7 Șl nu 
atlt eu. că eu dacă vreau 
miere... Dar copilașii mei să 
n-aibă un stupșor In curte 7 
Ba să albă, șl-a răspuns 
tot el. drept rare l-a și 
făcu». — cu o ramă de Id. o 
ramă de colo ■— ce mare 
lucru 7 " "
„transfer apicol” din averea 
ocolului silvic In ograda Iul 
Ghlbercea n-a rămas ano
nimă și au urmat consecin
țele firești. Acum, fostul 
stupar de ta Snagov nu în
țelege nld In ruptul capului 
cum vine asta. Un an de 
zile închisoare 7!

Vestea acestui

doar copilașii™ Ciudat că 
asemenea sentimentali” 
(clnd sint prinși) operează 
foarte lucid, cu singe rece 
(clnd Ișl pregătesc infrac
țiunea).

Justificările tals-nolve ale 
iul Ghlbercea ne duc cu 
glndul la Ion Bonteanu, 
tractorist la C.A.P. Orșova, 
care a fost descoperit In
tr-o seară cu un sac de grîu 
po tractor. „Era in dmp 
acolo, lingă tarla” — le-a 
Sus el milițienilor. „Era 

-I las acolo 7” Cu alte cu
vinte : nu era păcat să 
prăpădească bunătate 
soc 7 Ulle-afe e dnd 
paște pe om nenorocul, 
dacă știam-.!

Sint citeva tipuri din 
galeria „naivilor” amatori 
de „mică ciupeală” din 
avutul obștesc. , periculoși.

cere să le spun cite
Md rQ py.jf.fg ocest impor

tant moment ca un
simplu „punct' tn-
tr-un plan oarecare fl 
n-o interesa declt să-l 
„bifeze" cit mai repe
de cu putință. In 
rest.„ I Sint Insă cu
riei .• ce le-o fi pre
tins elevilor să scrie 
la eventuala lucrare 
de control pe tema : 
„Vizita la uzina „Se
mănătoarea"^ ?”

— Mărturisesc că 
sint fl eu la fel de 
curios b

ceva folositor", 
rog, mă rog...".

Clnd s-a ajuns Ia lo
cul unde se polizează, 
profesoara fi-a dus 
mtinile la urechi fi a 
început să strige la 
copil : „Gata, ajunge I 
Ați vite ut totul. S3 
mergem". Si i-a scos 
", .1

In fugă fi dusă a fost, 
cu lot grupul ei de 
școlari. Școlari . care, 
în drum spre poarta 
urinai, tot mai tră
geau cu coada ochiu
lui ‘ spre combinele 
noi-niuțe aflate in 
curie.

unii dintre,cel care azi 
ne asaltează cu între
bări, mtfne vor veni să 
lucreze In uzină, ală
turi de noi. laid 
ce mi se tntimplă 
deunăzi...

Este anunțata, 
așa, ci ita unor școlari

. — continuă interlocu- .. -. ,. -
ț torul. Potrivit obi- mulfumit

blid 
mal

tot

gaură In cer”, pe care o 
cultivă ca pe un virus Ino
culat „omenește”. In reali
tate. Intre un delapidator 
care a păgubit avutul ob
ștesc cu citeva zeci sau sute 
de mii Intr-un Ump scurt 
șl un infractor din cate
goria celor prezentați mai 
sus. care știrbesc „pa ne
simțite” avutul obștesc, nu 
e nici o deosebire de men
talitate. „Lovitura”-sau ..clu- 

v peala” se hrănesc din ace-
leașl rădăcini antisociale, 

J| pe caro societatea e Indrep-
O Uțis și obligată să le
ura smulgă necruțător.

In dialogul purtat cu cei 
despre care am scris ftp 

__ clin caro spațiul nu ne-a
îngăduit să dăm decit frag
mente), a apărut cu o frec
vență uimitoare cuvlntul 
„ghinion”. Fiecare dintre 
cel cu care am stat de vorbă 
a încercat Intr-un fel sau 
altul, să ne convingă că 
prezența Iul acolo (In fața 
autorităților însărcinate cu 
apărarea legii) s-ar datora 
unei anumite neșanse care 
i-a scos In cale pe cei 
care l-au demascat tocmai 
atunci șl tocmai acolo. Este 
noate cea mai concretă do
vadă ’a alterării spiritului 
de rinsle al acestor Infrac
tori de cursă scurtă porniți 
pe calea clștiguiul fără 
muncă. Este un motiv In 
plus ca pedepsele ce 11 se 
aollcă să-l determine șl na 
alții sa nrevadă din timp 

' consecințele „ghinionului" 
lndemnlndu-1 să renunțe.-

ceiuiul, se pornește pe 
fluxul tehnologic. Pri
lej da a ofta la fața 
locului cum se nasc 
mcșlnlle destinate a- 
grlculturii ; prilej de 
a afla lucruri noi des
pre munca irtlr-o u- 
zlnă. despre hărnicia

Iile
TANASACHE

se 
de

II 
că
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in cercetarea
■ ■ i ■ :

în activitatea de cercetare științifică pot surveni — șl survin, fără 
doar șl ponto — șl anele Insuccese. Cit do mari șl cît de des ? Nu nc-am 
fi. pus aceasta întrebare dacă, in convorbirile cu diferiți specialiști și 
oameni dc țtiln(â, expresia „riscul cercetării” n-ar reveni surprinzător 
de frecvent, aproape ca un laitmotiv. „Orlcit de bine ar lucra nn co- sulul tchnlco-ștltațlflc pe plan mon-
lectiv de cereel&torî — aprecia dr. NICOLAE ȘERBAN. de la Inslltu- dial, pentru Industrie șl. in gene-
tul de chimie din Cluj — uneori el nu ajunge Ia rezultatele tehnice 
șl economice dorite san anticipate”. Este una din părerile cu privire ta 
riscul în cercetare.

Intr-adevăr; în activitatea de cercetare științifică, adică tair-un do
meniu tn care se cântă NOUL zncrgtadu-so pe căi neMtatorlte, apar 
ta mod obiectiv șl aspecte Imprevizibile. întrebarea este insă : cit de 
mare este riscul in cercetarea științifică șl cum poate fi eliminat bau 
redus pericolul Insuccesului din activitatea, atlt de Importantă, de pe 
tărîmul științei T Redăm, ta acest sens, opiniile unor specialiști șl oa
meni de ștîlntă.

Am discutat,. mal tatii, cu tag. 
PAVEL BABICIU, șef de lucrări la 
catedra do mașini agricole a poli
tehnicii bucureșlone, care ne-a 
apuc, : " ,J

— Oricînd — uneori ta ulUma cli
pă, atunci ctad după multă trudă 
totul pare pus la punct — ixiate n- 
părea ceva neprevăzut, ' se poate 
constata că. din cauza cine știe câ
nd amănunt neglijat, o bună porte 
a lucrărilor trebuie ©ă fie reluata de 
ta capăt In unele cazuri chlor side 
mal multe orL Așa ml s-a, lnllm- 
plaL de pildă, cu mașina de îm
prăștiat Îngrășăminte prin centri
fugare. (Nota na.: invenție meda
liată cu aur la Salonul tatemnț’o- 
jwil din 11170 de la VIena). La ex
perimentarea prototipului au Ieșit 
In evidență fenomene — ta prima 
vedere Inexplicabile — rare m-au 
determinat să reiau, aă dezvolt șl 
să’ adincesc teoria pa baza căreia 
fusese proiectată si realizată muși
na. Am continuat cercetările plnă 
am găsit cauzele fenomenelor res
pective ■;! apoi a fost destul de ușor 
să le elimin.

— De cine considerau că depin
de apariția riscului 1

— în primul rlnd. de particulari
tățile cercetării. Dacă un colectiv 
de cercetare Iși propune să reali
zeze ceva ce nu există tacă nică
ieri ta lume, riscul este foarte mare. 
Cu toate neexton. merită să fie fa
ir eprirtae șl asemenea cercetări, căd 
pinii la urmă-soluții acceptabile se 
vor găsi. Desigur, cheltuielile le
gate de cercetarea științifică (deci 
șl In razii] cercetărilor deosebit do ---- - ------------- —
v-Hscaaile®) gist suportate de înlrea-, ° Tțrea meet. în «8—G ani. cercetători 
ga societate, deși finanțarea pro- ' apți să efectueze operativ cercetări

■ priu-zlsă o foc. de regulă, banefl- al teme (rezultate) Impuse, dlnn- 
elnril direct lntercxalL ndlcă ml- fate stabilite. Dată fiind Insă pu- 
nlalexelc. Iată de ce se impune ca terniea dezvoltare a cercetării, in- 
alegerea și Includerea; în planurile deosebi a celei departamentale, 
de cercetare a unor, asemenea teme multe cadre tinere.primesc..nrrtrte

■ ' ■ ,nea sarcini înainle de a-șl‘fi Instig
șlt melodica mundl științifice.. Do nlnî =»»J| 1 tanl jiiâ.-! nn' A ,A

I V
j

.iate de beneficiar ta un anumit ier-, 
men — să se ajungă mal tlrziu do
cil s-a jjrevtaui. în unele cazuri 

'ilnsă.’ dală fiind rapiditatea progrc- 
i sulul tchnlco-știlnUfic pe plan mon-

fejjșțtW a-ț ‘ 
U- .

' dispersată a unul munci
tor. sau lipsa reflexelor 
«ale fntr-o echipă de for- 

In mină'cil producția, pen- Jori, in care unul s‘.â ta pe
tru a-l valorifica rezervele dala .comenzii, nlți, dol-trel tic slirteme’or de producție

jjîânîpujcază piesa grea'.’ Iar ale marii mecanizări $1 me
nitul, macaragiul, o ține sinilor automate, core aro
euspendotă în clrllg. O sin- un , randament ccostemlc
gură fiocundă do neatenție superior șl o . expunere
și totul e compromis. ST- "
re?te. este vorba nici de 
calificare șl experiență, de 
deprindere, dar șl de unele 
însușiri ale omului de care 
trebuia gfi se țlnfi scarsa 
cînd este Încadrat !n pro
ducție. Adaug cl în mun
ca in echipă, măsurile or
ganizatorice trebuie să vi
zeze perfecționarea siste
mului . . de comunicare 
(transmltere-recepție) a In

• 3ț. yi»<s,4&ț
* ‘ ,i.... ... :fâul'* 

asigură unirea forțe! de 
muncă cu mijloacele de pro- ------- . . .. ..

„ _ _____ _  . ... ductie. Avem. deci, un ca- tie. Concepută: să meargă
problemele organizării ști- dru triunghiular : om — '* — j—,.i. .
. —■ mașină — obiect de preia-

tlvltate (după cum vom ve- ergonomia este, in conse- 
j— ... .. duță. o știință dinamică. Ea

, trebuie să, optimizeze core
lațiile de muncă. In funcție 
da condițiile no! Intervenite 
în procesul de producție. 
Recomandările de mn! Ina- 

. Inie trebuie privite ca op
time — iar știința, precum 

scop . conduce practica.
. ____ ____ _ — înseamnă că eficiența

dna! sau simplu, în care economică n unei între-
' " ' " " ' ' * ’ Iert, indiferent de pro-

___ _____ i mare măgu
ră de structura, drcultctor.

-; ■■ wi i - w.. ■ ■>
ROMULUS MARTIN, doc

tor in științe medicale, cu 
o bogată experiență in

Tnțifice a muncii, este pre- —,— ■. ....
ședințele cercului științific crai. în acest drcult do ac- cu un efort uman minim, 
de ergonomie din Sibiu, 
împreună cu colegii săi. cu 
spednllștii din unele uni
tăți a Întreprins ample cer
cetări în acest domeniu. In 
diferite întreprinderi indus
triale. L-am Invitat recent 
ta o discuție privind cerce
tarea șl soluționarea ergo- 
Ttomlcă n unor probleme nhs 
producției. "

— Deci, cs ar fi ergono
mia ? Dv. cum o numiți ?

— Știința corelațiilor op
tima do muncă. Pentru că 
este vorba de armonizarea 
multiplelor relații dintre om 
șl tehnică sau, mai bino 
spus, dintre om. utilaj șl 
mediu.

— Potrivit constatărilor 
dv„ oe loc ocupă, pa plnn 
ergonomie, problema recru- 
tărtl. pregătirii șl repartiză
ri i corespunzătoare a ca
drelor în procesid mundi ?

— Un loc principal, fi
rește. însă, rezolvarea el de
pinde do mal mulțl factori, 
de efectuarea unor cercetări 
orientata In două .direcții. 
O cercetare, a® numi-o. in 
stratul de suprafață șl care 
se referă la problemele do 
personal (recrutare, pregă
tire, repartizare), in fanețîe 
de aptitudinile fiecăruia 
pentru o anumită meserie. 
Aici rolul principal va re
veni psihologilor șl socio
logilor, caro trebuie s& facă 
recomandări judicioase ser
viciilor de personal din în
treprinderi. A doua direc
ție a cercetării axe în ve- . 
aere cunoașterea structurii 
Interne, Intime a producției 
șl a muncii, prlntr-o Inves
tigație In adînclmo in zona 
activității umane, core.5- 
punzător tuturor elemente
lor producției materiale. 
Cercetarea In ndlncime are 
cn otricct analizarea activi
tății ta un anumit loc de 
muncă. Se va căuta să m 
stabilească dacă eventualele 
defecțiuni ®e datoresc acti
vității omului sau unor ne
ajunsuri de natură tehnică, 
în cazul deficiențelor teh
nice. cercetarea cade In sar
cina Inginerilor șl tehnicie
nilor ; a fiziologilor. In si
tuația .In care volumul de 
muncă depășește forțele fi
zice ale omuiul : a medicilor 
șl falcnlștllor, a iun ci clnd 
condițiile de mediu ar putea 
fi incriminate cn prezen- 
tind noxe ce se repercu
tează, negativ asupra activi
tății muncitorilor.

— Sfat situații In care o 
fabrică sau o secție, deși 
slnt echipata ta Înalt nivel 
tehnic, obțin. In exploata
rea utilajelor, realizări sub 
poribllllățl. Cum se expli
că această stare do'lucruri ?

— Nu de puține ori ae dă 
i âtențlo doar compartlmen- 

g lekw mari de activitate, ■ 
: neglijlndu-se celula -produc- , 
f (IcL Să explic, i Se știe că

In producția materială șe

t-!» , -urw- — - ■ z- W
— Adevărat. însă nu-i 

vorba de nici o contradlc-

j
•fe’:

ră-l acorde, maximum de 
atenție. Există apoi circui
tul de activitate de bună 
calitate tehnică, caracteris-

H

dea. de mal multe feluri), 
arc loc creșterea sau «căde
rea productivității muncii, 
cu Influențe asupra între
gii activități economice a 
Întreprinderii.

— Ce concluzii d reco
mandări practico decurg din - - . ...
studierea acestui circuit de se 5tle, spre un asemenea
activitate ? , " **'

— Pentru circuitul Indlvl-

omiil indepllr.eTte o singură prinderi, tadlfc 
operație (stanțator. strun- fii, depinde ta 
gar ?.n.). este recomaiuiabll

foarte redusă la accidente. 
Absolvit, practic, de efor
tul fizic, muncitorul con
duce sau. . supraveghează 
degajat, desfășurarea pro
cesului tehnologic.

— Cum s-au. Onoljzat șl 
cu ce eficiență recomandă
rile dv. ta Întreprinderile 
Sibiuluiî

— Prin organizarea miri 
bună a transporturilor .de

g"
-f'

Ț \

iuiulul î ....
— Prin organizarea mâl 

__ '1 _ 'j 
piese grele, tn halele de 
ntrungărle șl șcutarle din 
întreprinderi mari precum 
„Independența*,' „Metalur
gica* ș.a.. productivitatea 
strungarilor a crescut sim
țitor. Iar accidentarea lor a 
devenit, practic, imposibilă. 
Tot ta recomandările noas
tre s-au întărit corespun
zător schimburile n și IU. 
de- la fabrica „Libertatea*, 
cu ajutori de maiștri și re- 
glorl Randamentul, mașini
lor a crescut Intr-un climat 
de confort șl siguranță. A- 
daug că In atelierele de 
modclărle ale uzinelor me
talurgice din oraș, unde se 
constatase o aglomerare de 
oameni șl utilaje, am re
comandat redlmenslonarea 
locurilor de muncă, ceea.ce 
a Influențat pozitiv pro
ducția. în Întreprinderi ca 
'..Independenta*. „Liberta
tea* C.E.I.L.. „Drapelul 
roșu*, la unele coopera
tive agricole de producție, 
ca șl în unele mine din ba
zinul Văii Jiului ne-nm 
bucurat de atenție ,BÎ spri
jin. Iar recomandările er- 
fțonomișlllor au dus. In fi
nal. la creșterea producti
vității muncii, la. crearea 
unor condiții mal bune de 
muncă gl de «securitate a 
mundl.

— O ultimă chestiune. 
Oare problemele ergono
mie! slnt accesibila doar 
specialiștilor, cu expe- 

procekul mundl. a două rîehță ?
, —Se înțelege că .mem

brii oricăror formații ergo- 
r.omlce trebuie să albă, fie
care In domeniul științei 
respective, pregătire și ex
periență. Adaug Insă că 
orice mure întreprindere și 
combinat — care au, cum 
se stle. policlinici și chiar 
cadre de sociologi ?— poate 
să-șl alcătuiască o 
ergonomlcA fie si 
pentru o cercetare 
prefață. De altfel,

, întreprinderi'Și-au- 
biologic. De aici sl tnecesl- **;. v—, I TT
tatea parfecțîonăril muncii <«« laborator)
(trecerea de ta stanța do bli?0 recitate, 
mină fa .șt.in la mecanizată. ’Ergonomia, această sffin- 

■ ■ ” ‘ ‘ fa W complexă a mundl. o-
rea^oleelrică 'raWiwiîfflta^'de re' 
tă). flocotim că acestui clr- 
cuit'de’alăbă; calitate- tW- 

ww șefii de edil
ii cele avute la repartizare. imagine lâ ce duce atenția pă ji tehnologii trebuie

f

ral. pentru economic, osemeneo re
zultate ale cercetării slnt de-a

■ dreptul inutile : merg' 
.tlllvltățll nu se poal
tcptînd eu anii niște rezultate care . 
— cu un plus de Interes și de Ini
țiativă — se pot obține ta dteva 
luni. Concluzia so impune de la 

;Blne : este-absolut necesar ca prln- 
țtr-o strlnsă conlucrare Intre știln- 
Hă Șl producție, prinlr-o perfectă 
vorganizare a procesului de cerceta

re, acesta să t;e încheie întotdeauna 
: In termenul stabilit. rAcea-șta nu de 
, dragul respectării disciplinei _ con-

fel. cercetarea se. face „do amorul 
artei*, șl nu are nici un rost.

— Cum vă explicați că. uneori, 
efectul economic al-unor rezultate 
de mure subtilltațe teoretică ale 
cercetării științifica este, totuși, 
foarte mic ?

— înlr-âdevăr, acesta este un 
mare’rise al cercetării După pă
rerea mea. la rezultate economice 
modeste nu se ajunge din cauza 
eercelărll proprin-zise, el mal ales 

i dlnir-o anumită lipsă Inițială de 
orientare, cu alte cuvinte, atunci 
clnd subiectele abordate nu stat

■ b'.ne alese. Vreau să spun că efi
ciența economică a unei cercetări 
ale cărei rezultate se vor Incor
pora intr-un produs care sa reali
zează de multi onl. ajuns, deci, a- 
pYoape de apogeu, nu ore cum să 
fie spectaculoasă. Evident, altfel

.pot sta. fa schimb, lucrurile ta ca
zul creării. unor produse complet 
noi. Și lotuși, muții beneficiari so
licită cu predilecție cercetătorilor' 
.«să moi stoarcă cite ceva* din ve- 
cbU(3L produse.” în loc să le ceară

■ In, primul rtnd ' să'creeze produse 
principial noi. nu „ceva* mal bune, 
d radical superioare celor cărora 
urmează să le fa locul. Iată de ce, > 
cred eu. economiile legate de va-

■ lorlGcarea , cercotâril nu se ridică 
întotdeauna la nivelul Investiției 
do Inteligență.

— Să Înțelegem, din cele, spuse, 
că. bunăoară, o reanallzare. orieit 
de critică, a unul motor cu arde
re internă clasic. ■ cu pistoane, nu 
va oferi nld pe departe avantaje
le'economice ale unor "cercetări a- 
xate po crearea unul nou lîp do 
motor.1 cil" turbină ciiugaio. :să; ,șd- 
---- ” ■ . .Mir-, • “ațtrt ■ j

ținerea compe- 
ite asigura a.ș- 
l rezultate care .

— cu un pios de interes si de Ini
țiativă — se pot obține ta dteva 

-■ ■ ■ ■ - — ,J-;----- _ ’i
Bine : este-absolut necesar ca prin- 

„J criin_

care nu presupune nld prea mult 
timp 51 nld dno știe ce cheltuieli. 
Indică cu suficientă precizie daică 
un anumit obiectiv poate fl atins sau , dragul respectării disciplinei con- 
nu. In anumita condiții concreta tractiiale In elne, d pentru că alt- 
dnte de înzestrare tehnlco-materlalA 
Clnd. bunăoară, Împreună cu alte , 
entire didactica; am taceput eă rea
lizez. pe baza unrf Idei originale 
deosebit de Îndrăznețe, un nou sis
tem <le comunicație globală, eram 
absolut sigur că vom reuși, că ceea 
Ce hc-am1 propus este P® deplin rea
lizabil Explicația? Studiul preala
bil de care vorbaam a Inwmiiat, do 
fapt, punerea la pimct a teoriei. 
Ce-1 drept, nu no preia dădeam 
«teama de cit timp vom avea ne
voie.. căci durata unei cercetări de
pinde de foarte multi factori. In 
plus, n-aj dori-oft se înțeleagă că 
in cercetarea tehnică de bază ris
cul s-ar reduce exciuslv la faptul 
că rezultatul nrțumltor studii pre
liminare ar putea să ®e rezume la 
precizarea că începerea cercetări
lor propriu-zfce nu este oportună, 
ceea ce. ia urma-urrnel. nici au 
este o pierdere, d tot un clstig. Ar 
mal fi cel puțin unul, legat ds 
faptul că de multe ori nu.se pon
te ști dinainte care vn fi siguran
ța ta funcționare a produselor de 
concepție cu lotul nouA Dar.. In 
nevoie,, aceasta' poate fi- ameliora
tă pe; baza unor no! cercetări.

Opinia dr. docent Ing. VIOREL 
VISARION, director adjunct știin
țific al Centrului de mecanică a ao- 
lldetor : ■

— După părerea mea, absolvenții 
Invflțămlntuiu! superior devin mult

tsi

V ■'/ 
m A i 

serioase motive
i

căroni nu ie place aS fie tea acestora șl de Înzestra- 
deranjați prea des,, care ----

. preferă liniștea ssi lucrul 
de unul ringur. Pen
tru circuital multiplu, in 
care omul îndeplinește 
mai multe operații parțiale 
(do pildă. Ia transportorul 
da orice fel care Încarcă, 
transportă, descarcă ;șl sti- 
vulește piese șl materiale), 
ergonomia . recomandă ®ă 
fie repartizați muncitori 
care preferă activitatea in 
continuă mișcare. în fine, 
pentru circuitul combinai, 
In care omul lucrează tn 
echipă (la ciocanele ' de 
forjă, construcții, montaje)

.formației semnalelor
'dintre diferite circuite de 
activitate, mal ales In ca- 

_ ". ' ’ . hale de
montaj — cu precădere In’ 
metalurgie, construcția de 
maținl pe șantiere.

-- Cu prilejul Conferin
ței naționale de ergonomie,

zentat cîlevu comunicări 
cu privire la existența. In 

circuite de activitate : de 
bună Si de slabă calitate 
tehnică. în ce constau prin
cipalele’observații ?

— Circuitul de activitate 
de slabă calitate tehnică, 
caracteristic sistemelor de 
producție cu uneltele da 
mină, precum sl micii me- 

le. ded {darea sa canlzări. are uh randament 
‘ ” scăzut si o expunere mal

mare la accidente. într-un 
asemenea circuit, omul este 
angajat efectiv șl perma
nent, cu tot potențlnlul sfiu 
biologic. De ide! al necesi
tatea perfecționării muncii .
(trecerea de la stanța do bune rezultate. _ 
de Ia bormaștaa de mină Ia ț® complexă a muncii, o-

să fie. repartizați rnundiorf. el de activitate, de cnlita-

rea-,tehnică.-Așa stlnd lu- , h^ii.juhc, iuaa a 
crurile, ce -neajunsuri apar zangerll, forje, 
mal drâ ?. —■—«-* — —

— în primul rtnd. o ne
potrivire Intre calificare* 
muncitorului si activitatea 
sa p fopri u-zlsi. ’ Această 
„Investiție* 
muncitorii calificați o tac 
ta alte munci șl operatU 
temporare este o pierdere 
pentru Întreprindere și so
cietate; se soldează cu 
un randament ce nu co
respunde posibilităților re
ale ale acestora. Fiind 
pus ta situația să aa

pe care din toamna trecută, ați pre-
mundtoril, calificați o tac - --- - • ■ --- ------ -

I
J
J

<!

ou de cercetare a unor, asemenea tenie multe cadre unere. primesc., nseme- I
k1 se facă cu cea mal mare grijă. nea earctal înainte de n-șl fi Insu-
țfnlndu-șc seama do potențialul nos- șlt metodica mundl științifice,, fio 

nic iru economic, de cerințele, jecono- ftlct ritmul lest, rezultatele ®ubaș- 
mlel noastre naționale.' Ceea-ce se ’ — -—■
SÎ face, de altfel, de către colecti
vele alcătuite din cel, mal buni spe
cialiști, sub egida Conciliului Na
țional pentru Știință șl Tehnologie.

— Nu tonte . cercetările stat Insă 
atlt da „riscante”-.

— Evident. Clnd se abordeazB o 
problemă cum or fi. 6ă zicem, in- 
loculrea actualei transmisii meca
nice a combinei de cereale cu una 
hidrostatică, riscul este minim, căci 
&a știe precis că undeva, .ta lume, 
există deja ceva ctmllar, ded o ase
menea instalație poate fl realizată 
?1 utilizata cu succes în «copul ă- 
mlnllt. De dispărui insă eu total, 
riscul nu dispare niciodată. îmi 
aduc aminte, bunăoară, oo am pă
țit In cazul combinei do recoltat 
porumb, al cărei coautor stat Pa 
nlrlle — totul părea In ordine. Iată 
irwă că In practică aparatul da 
detașat șl tocat — do tip-clasic — 
al prototipului acestei noi mașini 
sa înfunda și nimeni nu-șl puica 
da seama de ce. IHnfl la îțrmă. cuiva 

, i-a venit Ideca să recurgem la ser
viciile oparatulul. de filmat Traiec
toria tulpinilor — pe care n-o pu- 

1 team urmări cu ochiul liber — a
' fost filmată cu „încetinitorul* șl
i abia așa am putut constata că. da-
i torită unei goluții constructive ne-
, iMpIrata, in noua combină acestea
, h® ciocneau de cuțite șl. de aceea,

nparaîul respectiv ge bloca. ■ Am 
schimbat complet forma-șl . coneep- 

1 țta aparatului și totul a mers faar-
1 te bine. Am redat acest episod pen-
t tru a sublinia cu ulutoml Iul vă 
i ar fi o mire greșeală ca din cauza 
i greutăților talîmpinate să se ,re- 
, nunțe fie șl la o simplă „pistă* a 

cercetării, de teama’ eșecului fi
nal... •

Să ne oprim, o clipă, pentru a 
aduce o completare acestei opinii. 

1 Citeam, undeva, că. din spirit de
• prevedere. în morile unități da cer-
i cotare, din lume, pentru golutlona-
’ rea unei singure probleme «e nor-
1 naște uneori de la 50 de Idei ;dlfe-
• rite, pe 10 de piste. Treptat, cele
I care «e dovedesc a fi mâl puțin
I avantajoase sini abandonate In fa-
( role de început ale cercetării, una
. singură fllrtd dusă — cu deplin suc-

cba — plnă la capăt în felul aces
ta, riscul este minim, căci se nu In 

’ vedere toate variantele posibile. La
• noi Insă; Intr-o acrie de‘ cazuri,
1 ■ dintr-o ..precauție? areslt -înțeleasă.
). cercetările înaintează pe col mult 
» dtevn direcții. In felul acosta atlt 
k riscul cit șl cheltuielile legate de 
. respectivele cercetări fiind mal mari. 
’ Iată de ce! considerăm utilă o mai 
■ tttenlâ delimitare intre riscul uro-
> prlu-zls șl cel care poate fi cllrnl-
) nat prin măsuri de prevedere judl-
) cinase.
) în continuarea acestor glnduri.
> l-am rugat oe prof. dr. docent Ing.

GnEORGfiE CARTIANU. membru 
corespondent al Academiei, șeful cn- 
tedrpl, de radlocotnunlcațil o nolî- 

’ tehnicii, bucureștene. ®ă ne înfățișeze
• șl alte căi prin care poate £i diml-
> nual riscul In cercetarea stîInllfiA
• — Mă glndesc — he-n spus dln-
• sul — că. de multe ori. beneflcla-
I ril ne cer «să rezolvăm probleme de
> care riu ne-am ocupat niciodată al.
>• ca atare ezităm ®ă ne .asumăm răs-
. ponderi, să semnăm rontracte fer

me de cercetare. Dar de ce nn se m- 
chele, oare. In asemenea cazări, nls-

• ie prrrontracte pentru efectuarea
I unei documentări prealabile, pe
> baza căreia să se poată soune apoi
> precis dacă rezollâtelc solirliate s*
) pot obține sau nu sî In ce termen ?
s în linii mari, un studiu anticipat.

teptfirî ale unor oameni. de altfel 
bine pregătiți. Cred că riscul —■ 
căci’de risc eîte vorba, — poate fi 
diminuai. înainte de țoale, prin e- 
ducarea cercetătorilor, prin înar
marea sistematică a acestora cu 
metodele de bază ale muncii de 
cercetare, prin formarea lor diri
jată pentru cercetarea eu temă 
dată, cu rezultate prestabilite, de 
care au nevoie Institutele departa
mentale. în definitiv, cercetarea 
științifică este" o meserie ea, oricare 
alta, care trebuie învățată undeva. 
Unde ? Deocamdată. în Institutele 
cu tradiție, pe lingă cadrele cu ex
periență mal îndelungată. A deve- 
n!t Insfi indispensabil șl un orru- 
nism care să se ocupe de accele
rarea procesului de formare a cer- 
cețătorllor. de calificare în munca 
de cercetare, .proces care în pre
zent se desfășoară absolut la . In- 
tlmplare.

— Doslgur. în legătură cu riscul 
în cercetare, acesl subiect de ma’5 
Pdualltate — consideră nrof. dr. 
docent fag. CONSTANTIN ARA
MA, membru coresnondent al Aca
demiei. șeful catedrei de motoare 
cu ardere Internă s Inatitutulul po
litehnic din Capitală — se pot fairs 
fel de fel de apeeulotll. Părerea 
mea este. în esen’ă. că ta ce-ce- 
tarea aplicativă, adică In principa
la! domeniu a! științei care Intere
sează nemijlocit producția, nu poa
te exista declt un singur risc : ca 
dtatr-un motiv sau altul (de re
gulă subiectiv), șl mal ales din 
cauza unor lacune organizatorice, 
ta rezultatele scontate — și așlep-

'.1 ■’! fO

cem ?
■ —. Exact, așa stau - lucruțițe...,- ;

Ne oprim aici. diiM'există un as- “ 
poet siring legat de problema In 
discuție peste care nu putem tre
ce cu vederea. Este vorba de fap- 

. tul — cu. totul Surprinzător -ă 
beneficiarii .cercetării științifice nu 

: se grăbesc întotdeauna, cum ar ti 
de așteptat. s.ft valorifice diferite 
soluții avantajoase oferite de către 
cercetare. Din grija — cu toiul c- 
xngerată — de n nu „risca* nlc! un 
fel de scăderi temporare de ritm 
în realizarea Integrală a planului 

, do producție, promovarea rezulta
telor cercetării științifice in pro
ducție osie amlnatâ- — pe alocuri 
— cu lunile șl cu anii. Se ajunge 
astfel ca, din motive cu totul su
biective. unele cercetări științifico 
valoroase să nu albă finalitate, să 
fie primite In Întreprinderi cu lip— 
i.ă de Interes șl do receptivitate. 
Cum spunsom însă, de cauzele 
care generează, acest fenomen nu 

’ no .vom ocupa acum, ci intr-un vii
tor artlcoL ,

Un oarecare risc însoțește, deci, 
orice Investigație științificii. Prin- 
tr-un sporit g-plrlt de prevedere, a- 
cesfe poate fi insă redus, fără ex- 

, cepțle. pe căi doar In parte su
gerate In rindurile de față, ta dl- 

. menslunl acceptabile, țiste ceea ce 
se asteaptă’ jde la toți cercetăloriJ 
ș! oamenii noștri de știință, de la 
toți beneflcinrii posibili al rezulta
telor cercetării științifice. în inte
resul sporirii continue a efldenței 
acesteia In producție. în activita-
tea economică.

Âncfiotâ realizaia
Adrian IOAN

de
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alte materiale,' masele plas
tice nu slnt rezultatul puri
ficării unor materii brute 
din natură șl nld specifice 
sau unice prin ‘sursa sau-

' ; utilizarea lor. Ele elnt 
i_: 2._ ; ■ a-

șezărl moleculare concepute 
Intr-un .scop anume. Inde- 
pendent-de caracteristicile 
materiei respective ino- 
pozlțle cu axioma potrivit 
căreia un material nu poa
te fi fabricat deci! pornind 
de la o singura sursă șl a- 
vlnid aplicații specifice pro
prii. ’ Ș •’
' Din punct de vedere teh

nologic. măsele plastic© re
prezintă Începutul noii 
..tehnologii a materiei”, teh
nologie In care nu matorta- 
lele, d elementele lor struc
turale diferite determină 
flnâlliațl diferite al varia
ta. Compunem, de pildă, 
structuri ce. combină con- 
ductlbllltatea electrică a u- . 
nul număr de configurații' 
atomice cu rezistenta "alto
ra. Punctul de plecare nu 
este o substanță, d o mi
crostructură' a atomilor și! 
moleculelor. Interesul se 
deplasează de la substanță 
ta structură, de .ta chimia 
substanței lă fizica ei. Ast
fel.' omnl încetează, treptat, 
să fie un meșteșugar, deve
nind tot mal mult un lucră
tor științific.

Tn aceste condiții, expe
riența practică i 
este înlocuită cu matema- 
tlclle abstracte. |..................
plecare rămlne

în cunoscuta lor lucrare 
„Anul SOOOr, Herman Kahn 
șl Aniliony Wiener pre
văd. Intre altele, ca foar
te probabilă realizarea. —, 
plnâ la «ftrțitul eccolu-. ______ „
iul rtostni — a cltbr- structuri do materie* — 
va categorii noi de mate- —«-> ——(■— ------
riale : pentru structuri (ex
trem de rezistenta. Inclusiv,; 
la temperaturi înalte), țe
sături nuperreristenl^ din 
Islrlle. fibre sau -rji'-e n'.as-. 
tlce. diferite materiale pen
tru’ echipamente, aparate' 
eoMlruețli sau decorarea 
Interioarelor. Ceea ce a-ț 
trage.- In primul -rlnd. uten-ț . 
țta evte. fără doar -M pon
ta. faptul că ta baza, aces
tor materiale ale viitorului 
slnu cele folosite ta mod 
curent astăzi, unele - dintre 
ele cunoscute ?i folosite de 
mil ri mii de ani Nou-, 
tatea nu va consta dec! 
ta materialele luata ca ata
re. Atunci ta ce ? „Ceea re 
vn revoluționa acest dotae- 
nlu si va produce un ade
vărat sslt — afirmă Peter 
F. Drucker — va ti tehno
logi» materialelor. Aceasta 
este pe eale de b se 

‘schimbă*.
Actualele noastre mate

rialo de bază — sticla; fie
rul. neferoasele, ceramica 
șl lemnul de construcție — 
există, toate, de patru-rind 
mii de ani. Doar cauciucul 
s! aluminiul stat ■ „moder
ne*. Iar industria materia
lelor plastice este singura 
născută din știința secolu
lui XX. Spre deosebire de

a

:,ii

r;
echipă 
forjă, conssruciJi, montaje) Indicat este să fie repnrti- t!e aI‘ceva dedt me-
zați muncitori sociabili., vo- seria .pentru care este pre- 
lublll, cu preferințe și preo- gătit, muncitorul■ lucrează 
cupări comune. sub. tensiune. Jfarfa

— Toate bune, dar cum psihică eyte 'afectată șe
se Împacă aceste reeotnan- rios. ceea .ce are de aseme-
dări, de altfel utile, cu-ne- nea tx>iu:ednțe negative a- 
^^“îerv^o fa P^vlUțll muu-
profUul de producție al c'
unei întreprinderi ? în pluș. Se semnalează.’ tei ni <Jol- 
ln procesul mundi. care Jea rlnd, dlseordânțe în
este o școală-continuă, au ■ conlucrarea diferitelor e- 
Jh oSdui:
El dm'iBe,ma!.sodab.ll. mal Grefatelor de activitate
receptiv șl acumulează cu- combinate d chiar faj.ca-,:   __
noșUnto ce nu sa compară drul acestora). Ne putem . nîcă.'maiștrii, șefii de echl-
cu cele avute Ta repartizare. Imagina JLâ ce duce atenția ,

echipă 
numai 
la . su- 
muîte 

. , _ format
de-ncum o asemenea echi

pare dau

■ tlecUe--‘ ~

’^Convorbire consemnata de ■ Rs
Ștefan Z1DAR1ȚA
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cotarea a tost organizată; corespun
zător condițiilor specifice de func-

Un colectiv de 
Ingineri s-'i teh
nicieni din ca
drai întreprin
derii „Electro
tehnica* din Ca
pitală a realizat 
— pentru prima 
oară In tara 
noastră — un a- 
Darat RGntgen 
care permite atlt 
efectuarea exa
menelor radiolo- 
glce clasice, cit 
șl a unor exa
mene srx?do!e 
(de tomografie). 
EI se compune 
din două mese 
(una basculantă 
st alta orizonta
lă). o coloană 
povt-tub cu. uri 
dispozitiv moto
rizat pentru to
mografie (utUl- 
zabll do orizon
tală sl vertica
lă). un stativ 
vertical . $1 run .
generator da energie electrică. Noul aparat «o remarcă Îndeosebi prin 
cele două posturi de lucru — la care se poate lucra alternativ — si prin 
faptul că tensiunea electrică este reglabilă (intre ta i! IOT kllovolți ta 
regim do radloîcopio ți Intre 40. el 123 kllovolți In regim de radio
grafie).

r

ce furnizează na-țip ceea — .
tura șl tot mai mult ceea 
ce omul vrea să realizeze. 
Judecind In felul acosta, 
orice material trebuie con- .
«Iderat drept concurent po- cu realizarea Iul. Prin acti- 
rdbll al tuturor celorlalte vltalea șl realizările lor.oa-
mate-tale. Se poate preve- menii' do știință 11 trans-

.1.

față, elaborîndu-se un procedeu da 
nltrurare" moaie în bale do sare, o 
tehnologie nouă privind tratamen
tul termic al. camelor de comandă 
ele mașinilor de tricotat, precum șl 
carbonltrurarea la temperatură joa
să în atmosferă controlată ș.a. Ul- 

leu a constituit obicc- 
,,.. ■ caro a

RHHMMBIL-■ «sJHHBL obținut medalia de aur ia Salonul
greutății acestora. Suportul unor a- inteniatlonal de invenții de in Vle-
■ ----- : —fa-,------------------- ... na — 1072.-Acosta cercetări au gene-
cețăril științifice cu producția. Aid rat o eficiență economică conside-
s-a creat o grtipă do cercetare pen- rabiiă șl s® bucură de aprecieri ale
iru problemele tratamentelor terml- specialiștilor din Evețta. Franța,
ce, lh fruntea căreia ae află dr. log. R.p. Ungară, Japonia ș.a. Două alta
Zoltan Ko'ozssfari, cunoscut prin invenții brevetate prlvescunn meto-
lucrflrilp sale științifice In domeniul da șl aparatul pentru urmărirea pe
respectiv. între colaboratori! acestei cale magnetică a variațiilor struclu-
grupe se află nu nurhai Ingineri da rale din oțeluri, far confalifi — un a-

ui de 
io im- 

Pri- 
mo-

dele furiblle. După eforturi susți
nute s-a reușit să se elaboreze o 
metodă originală de turnare dc pre- 

țioaare a principalelor utilaje din drte cu-modele ușor fuzlbUe. care 
egalează cele mai bune rezultate 
obținute pe plan mondial folosln- 
du-se însă-In exclusivitate mate
riale Indigene.’ (Procedeu] a obținut 
medalie de'argint Ia VIena). în pre
zent, pe baza aplicării noului proce
deu. se ariă în fază de realizare o 
nouă.lurnălorio de-prodzle fa ,;Me- 
talolehntca* Tg. Mureș, care va sa
tisface nevoile Industriei ușoare !n 
d-omejilul pieselor mid de oțel tur
nate de mare precizie, adudnd eco
nomii importanta. Turnătoria sa 
dotează, Iii mare parte, cu utilaje 

. de concepție ; originală, realizată
prin autoUUlare, care șl ele for
mează obiectul unor propuneri de 
IhvențlL Numai prin, proiectarea șl 
realizarea '• acestor utilaje ea obțin 
economii de circa patru milioane lei 
valtîlA

Tratamentele mârcsc...
longevitatea mașinilor

în ultimii nnl, întreprinderea
„Metaloiehnlca” din Tg. Mureș șl-a
dștlgat un binemeritat prestigiu da- tlmul procedeu a constlli 
tjorttâ performanțelor mașinilor fa- tul unei Invenții brevetat, 
bricate, fiabilității lor, scăderii —- - — - 
greutății acestora. Suportul unor a- 
romenea realizări : conlucrarea cer-

industria ușoară, adică vitezele re
lativ mari'alo organelor do mașini, 
condiții dificile de ungere, uzuri 
pronunțate șl mecanisme de mare 
complexitate. Ca urmare, preocupă- 

. rlle au fost axate pe probleme do 
tratamente termochlmlce do supra-

t.

t
Fi

if.

•:i

ț.

i
■ ftonă materialelor. înfățișat saumtlclă. în acest clei — 

denumit matrice — sini 
prinsa fibrele, aliniate string ■ 
inir-o anumită ordine. A- 
ceastă dispoziție seamănă 
frapant cu cea n unor com
puși biologici duri, (lemn, 
ba. dinți). Acrele ansam
bluri fibre-matrice ' consti
tuie materiale cu proprie- 
tățf deoreblte. Ceea ce le 
sporește mult afara dp 
utilizare este densitatea, 
mult mal'mică decll a mn- 

, tarlalelor utilizate acum ta 
mod curent.

Materialele compuse fi
broase. deși de dată recen
tă. și-au tăcut rapid Intra
rea . îndeosebi ta Industria 
automobilului. în, construe- 
ții-șl In Industria aeraspa-’ 
țlală. Astfel, materialele 7 
plastice Întărite cu fibre de 
sticlă c!nt folosite, in con
strucția motoarelor de ra- 

. chete, ele reziști hd cu suc
ces la temperaturi de mii 
do grade șl presiuni de ml! 
de atmosfere. Un alt do
meniu dc utilizare este con-, 
elfulrea de , rezervoare ta 
calele navelor — rezervoa
re care trebuie că fie u- 
șoare și eă reziste : la pre- ■

ds Peter F. Drucker In car- 
ten „Vlr.stn discontinuită
ții". ar putea provoca scep
ticilor Îndoieli In legătură

■ ANTICTFĂBF™ TOTim
Iu’-

crortnicîurt' a’'atomilor "ii așadar, că „revoluția 'pun. lasă, metodic in reatl-
■ -materialelor*^ permite ță- -

rlior să depindă din ce ta 
ce mal puțin de structura 
resurselor lor naturale.

Evident, din rele de mal 
aus rezultă câ ®e- vor pro
duce schimbări mari, rapi
de si tulburătoare ta mine
rit. sl ta exploatările fores
tiere. ta Industria oțelului, 
a cuprului, a sticlei sau a 
hlrtleh Acest 
spectaculos privitor la vll-

a atelierului

Piinetul de 
tot mal Du-

tatal . '
Se pare că printre prime

le ..secvențe* ale acestui «Juni ridicate, 
scenariu ce numără așa-, ” "
numitele „materiale com
puse fibroasa*. Dar ce. sini, 
in definitiv, aceste mate
riale 7 In ultimii ani. preo
cupările cercetătorilor s-au 
Îndreptat spre problema u- 

_______ __ tlllzărH fibrelor rigide si re-
..scenariu” zlstente legato cu un „clei”

1- caro poate fi rășină. metal

l'n alt domeniu In -care 
se prevăd salturi spectacu
loase . eate cel a! folosirii 
materialelor suoraconcluc- 
tonre. Se știe că la „zero i 
absolut* (minus 273 grade 
Celsius), apare fenomenul 
caracterizat prin trecerea 
eleclridtătil fără nld un 
fel, de pierderi prin con-

ductori. Descoperita încă 
din 1011. supraconductibiil- 
tatea nu l-a interesat to
tuși pe practicieni dedt 
prin 1&S0. Revista „T-u 
Recherche” prevede că 
după amintita „perioadă a 
Imobilității*, deceniul nos
tru va fi perioada punerii 
la punct a tehnologiilor de 
realizare a generatoarelor 
de ’energie electrică ' menita ' 
kJ folosească fenomenul su- 
procohducllbllltătil.

Extinderea, pe seară lar
gii n utilizării noilor mate
riale cate legată do soluțio
narea unul Întreg șir. de 
probi erne. Folosirea fibr^ 
lor de sticlă, bunăoară, pre- 
Kipune. In prealabil, per
fecționarea lor. așa Incit să 
nu fie atacate de mediul al
calin- din matricea de ci
ment folosită în construc
ții. în cazul, fibrelor deoteL 
va trebui găsit’ un mijloc 
do fabricație In prețuri con
venabile.

Timpul va decide și In 
domeniul materialelor dacă 
previziunile. eo vor ade
veri întocmai sau nu. 
în orice caz. primii pași 
al ’mn'.erifiilzărll „scenariu
lui materialelor vlltonilui*

- au al fost tăcuți Există 
Insă șl factori nectmoscuțl, 
neprevăzuțl. ața Incit evo
luția exactă a evenimente
lor este greu de pronosticat 
Intr-o perspectivă de dteva 
decenii.

„Injecții0 care dau 
mai mult țiței jU’fes. v L3 - {/ț, . ?

La Grupul Industrial de foraj-ex- 
tracțîo țiței din Molncșțl se aplică 
cu succes exploatarea secundară 
prin Injectarea" ape! In zăcămlnt. în 
prezent, în afară de- perfecționarea 

. acestei tehnologii, pe specialiștii do 
ale! II preocupă creșterea randa
mentului condelor cu debite mici, 
mărirea productivității sondelor de 
mare ndlndme. precum șl aplicarea 
unor no! precedes capabile să asi
gure factori de recuperare supcrlorL 
cum ar fl Injecția ■ cu apă vlscoasă 
oau cea cu bioxid de carbon. Indus
tria extractivă de țiței șl gaza din 
Moldova oferă Insă șl alte teme Im- 
portante de cercetare : reducerea 
numărului de ruperi ale prăjinilor 
do pompare, perfecționarea con
struct! vă a pompelor- de extracție, 
realizarea unor filtre care să împie
dice pătrunderea nisipului din flui
dul extras fn pompă șl In echipa
mentul de."pompare, reducerea .chel
tuielilor de tratare a țițeiului , cu 
dazemulslonanți ș.b.

■W ? ț’.'Et?
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Ministrul francez Andrâ Bettencourt Cronica zilei
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R. P. BULGARIA

0 CUVÎNTARE A LUI TODOR JIVKOV

SCINTEIA —miercuri 12 aprilie 1972

PLECAREA DELEGAȚIEI CONGRESULUI 
SINDICATELOR BRITANICE - T. U. C.
Delegația Congresului Sindicatelor 

Britanice — T.U.C.. conduita de Vic
tor leather, secretar general al cunuMium tuimicare un 
T.U.C.. care. In Invitația Consiliului extatft deosebiri In 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, u făcut o vj- 
zltă oficială de prietenie In țara 
noastră, a părăsit marți după-amlază 
Capitala. IndrepiJndu-®e spre pa
trie.

La plecare: pe aeroportul Otopenl. 
delegația n fost salutată de Vlrgil 
Trofln, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. de membri al Co
mitetului Executiv al Consiliului 
Central, de acllvlșll sindicali

Au fost prezențl, dc asemenea, 
ambasadorul Marii Britanii Ia, Bucu
rești, Derick Ashe, șl membri al am
basadei

* 1 ■
Marți la amiază., membrii delega

ției Congresului Sindicalelor din Mu
rea' Britanic «-au InUInlt cu repre
zentanți al ziarelor. Radiotelevlziunll 
și Agerprcs. Secretarul general al 
T.U.C,, Victor Feather, a apreciat dis
cuțiile deschise șl prietenești la Con
siliul Central'al U.G.S.R. sl la uniuni 
sindicale pa ramurii, drept o contri
buție ta întărirea relațiilor dintre

mișcările sindicale din România 
Marea Britanle. Mențlonlnd că Intre 
centralele sindicale din cele două tari 
—ia ce. privește 
structura de organizare, de conducere, 
vorbitorul a sou,® : „BxIsiA Interese 
comune precumpănitoare ale sindica
telor din Amrita ?i din România le
gate do Îmbunătățirea vleltl oameni
lor din cele două târî, de promovarea, 
cauze! pârii In lume. Slnt'em bucuroși 
că am Inlîlnlt In România o dorință 
sinceră de prietenie, pentru un schimb 
larg de Informații Intre organizați
ile sindicale din cele două târî. Dele
gația noastră a transmis o Invitație 
ea o delegație a U.G.S.R. să efectue
ze o vizită In Marea Britanle. Spe
răm să contlnuâm șl sS dezvoltăm le
găturile Intre cele două mișcări sin
dicale. inclusiv Intre diferitele uniuni 
pe ramurii”. Șeful delegației T.U.C. 
B-a pronunțat pentru un lars schimb 
do opinii, o dezvoltare a legăturilor 
dintre sindicatele din diferite țări, r» 
baza recunoașterii diversității obiec
tivelor si metodelor, a reșoeriărll In
tegrității fiecărei organizații sindi
cale. fără amestec in treburile el 
interne.

■(Agerpres)

Vizitele delegației Frontului Național
din R. S.

în cursul dimlnepi de marți, 
membrii delegație! Frontului Națio
nal din R. S. Cehoslovacă, condusă 
de, Miroslav Vacik, secretar general 
al C.C. al Frontului Națlonnl, au a- 
vut o convorbire la Consiliul Națio
nal al Frontului Unității Socialiste 
cu Miha! Drăgăncscu, vicepreședinte 
nl Consiliului Ion Mărglneanu șl 
Lina Ciobanii, membri al Consi
liului

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de Informații privind «struc
tura celor două organizații, sarcinile 
lor actuale șl relațiile acestora cu 
organele legislative..

Convorbirea c-n desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

Tot In cursul dimineții. Mlroaiav 
Vaclk, secretar general al C.C. al

Cehoslovacă
Frontului Național din 
aSovacă, și Petr Dudaș, 
nera) a,I Comitetului 
antifasciști din Slovacia, membri ni 
delegației, au făcut o vizită la Liga 
română de prietenie cu popoarele 
din Asia șl Africa, unde au fost prl- ’ 
mlțl de prof. unlv. Stanclu Stolon, 
secretar general ai Ligii, tar Eva 
Slanaka, membră a C.C. al Frontu
lui Național, directoarea Casei pio
nierilor. a vizitat Palatul pionierilor 
din Capitală

La amiază, oaspeții au vizitat 
Muzeul de Istorie o partidului co
munist, a mișcării revoluționare șl 
democratice din România. Iar ln 
cursul după-amlezli au plecat Intr-o 
călătorie prin țarfl.

R. S. Ceho- 
seeretar ge- 

lupiatorllor

Marți dimineața a părăsit Capitala 
Andre Bettencourt, ministru delegat 

. pe lingă orlraul ministru al Franței. 
Însărcinat cu problome de planificare 
81 amenajarea teritoriului Frântei.

La plecare, pe aeroportul Otopenl. 
oaspatele n fost salutat de Ion St. Ion, 
vicepreședinte nl Consiliului Econo
mic. Vlrgil PlriTi. vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, re
prezentanți al Ministerului Afacerilor 
Externe. - ■

Au fost de față Jean-Marle Le Bre
ton. însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Frântei ta București, :și membri al 
ambasadeL înainte de plecare, Andrâ 

■ Bettencourt a declarat unul redactor 
al Agenției Române de Presă — A- 
gerpres : Din terla de contacte șt în
trevederi pe care le-am avut In cursul 
șederii noastre ln tara dumneavoas
tră. cea mal importantă este, desigur, 
primirea ta președintele Nlcotae 
Ceaușescu. cu care am avut cinstea să 
mă InUlnesr sl să dtacut o write do 
probleme privind relațiile dintre 
Franța sl România, precum șl unele 
probleme ale' vieții Internaționale. 
Am constatat cu aceasta ocazie că 
rotațiile dintre țările noastre glnt ex
celente. Pe plan Internațional. în nu
meroase probleme am constatat o 
identitate de vederi. într-o serie de 
domenii, cooperarea franco-romănă a 
dnt pinfl acum rezultate pozitive șl, 
fără tndotalâ, ea se va dezvolta 1n 
mod, continuu, pe plan tehnlco-stlln- 
tltlc șl comercial Problema cea mal 
Importanta o constituie stabilirea e- 
chlllbruiut In schimburile noastre co
merciale. Ne vom strădui ca in anii

următori să găsim posibilități noi de 
dezvoltare a schimbului de mărfuri și 
ca România să poată spori exporturile 
pe plata europeană, lucru important 
jwniru dezvoltarea economiilor celor 
două țâri.

Vorbind despre oportunitatea con
vocării conferinței pentru securitate 
europeană. Andrâ Bettencourt a emis : 
Constatăm că ntil, România cit și 
Franța doresc ca această conferință să 
albă Ioc cit mal curind posibil, ca ata
re fiind nevoie de Începerea reuniuni
lor pregfillloare la diferite niveluri.

Vizita In România, a «duh ln Înche
iere ministrul francez, a tos* admira
bil organizată, dlndu-ne posibilitatea 
«St cunoaștem unele obiective econo
mice. cum alnt Sistemul hidroenerge
tic șl de navigație de la Portlie de 
Fier sl Complexul petrochimic de la 
Sâvlnești. unele aspecte ale dozvoltfi- 
rll ln viitor a tării dumneavoastră sl 
să admirăm o serie de așezări sl mo
numente Istorice legate direct de Is- 
torta României. Mărturisesc că am 
fosl cunrinsl de o vie admirație pen
tru realizările deosebite obținute da 
țara dumneavoastră. Făclhd o com
parație cu cele văzute de mine. In 
cuwul vizitei anterioare, not imune in 
mod filncer șl din tot sufletul că Ro
mânia se află cti figurantă pe dramul 
progresului economic șl social. Țin 
«fl admir reallzărlla care fac cinste1 
volnici conducătorilor târli dumnea
voastră. care fac cins-te efortului în
tregului popor sl care marchează fără 
îndoială no! pași ce drumul unei con
tinue dezvoltări multilaterale.

în legătură “ cu apropiata confe
rință mondială interurbană „Omul 
și mediul vital ln orașe", care va fi
ves loc la Sofia Intre 27 și 29 apri
lie a.c.. ambasadorul R. PI Bulgaria 
la București. Spaa Gospodov, a or
ganizat, marți ln amiază, o confe
rință de presă, la sediul ambasadei, 
în cadrul căreia a făcut o expunere 
referitoare Ia problemele ce vor. fl 
abordate cu acest prilej, precum și' 
la acțiunile Întreprinse In Bulgaria 
pentru protejarea mediului înconju
rător. La reuniunea mondială Inter
urbană, organizată de Federația 
mondială a orașelor înfrățite, orașul 
Sofia și. Centrul mondial pentru 
informație tehnică șl urbanism, ‘ vor 
participa nrhitecți. ingineri, econo
miști, sociologi, medici șl cercetători 
științifici din mal multe țări ale 
lumii, printre care și RomânlB.

La conferința de presă de ta Am
basada Bulgariei nu luat parte re
prezentanți al presei centrale coti
diene șl ai unor publicații periodice, 
corespondenți al presei străine acre
ditați la București, precum și al 
I.R.R.C.S.
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Plecarea senatorului iranian
Abbas Massoudi

*
Cu prilejul apropiatei sărbători na

ționale a Danemarcei ~ 10 aprilie - 
Institutul Român pentru Relațiile 
Culturale cu Slrălnătatoa a organizat, 
marți, la Cosa do cultură a LR.R.C.S.. 
o seară culturală consacrata acestui 
eveniment.

După cuvlntul de deschidere rostit 
de Octav Llvezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., Elena Deleanu, direc
toarea teatrului Gluleștl, a împărtășit 
Impresii din călătoriile făcute In Da
nemarca.

In încheiere a avut loc o proiecție 
de filme daneza.

La manifestare au participat oameni 
de cultură șl artă, un numeros pu
blic, Au luat parte, de asemenea, re
prezentanți al Ambasade! Danemarcei 
la București.

(Agerpres)

(Agerpres)
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Fotbal pe 8 stadioane
• LA BUCUREȘTI, RAPID

Senatorul Abbaa Massoudi. pre
ședintele grupului de publicații Et- 
teta’At din Iran, care a făcut o vi
zită in țara noaxtrâ, la Invitația con
ducerii Ministerului .Afacerilor Ex
terne, a părăsit marți dimineața Ca
pitala.

La plecare, pe aeroportul Otopen1, 
oaspetele a fost salutat de Vasale 
Gliga,'adjunct ăl ministrului aface
rilor externe. de funcționari superiori 
din M.A.E.

A Tost de fata dr. Ahmnd Aldarl, 
însărcinatul cu afaceri ad-lnterim al 
Iranului la București.

4r
vizitei, senatorul 

ru-
nau-uJ — C.F.R, CLUJ • U.T.A. JOACA 

ACASA... IAR STEAGUL ROȘU LA CLUJ • FARUL -„ _ ................ 1N NOCTUHNA

roșu, U. T. Arad — Jiul, Universita
tea Craiova — Dinamo, Farul Con
stanța — Sport Club Bacău (ln noc
turnă cu începere de la ora 19).

Stațiile noastre de radio vor trans
mite1 aspecte de la jocurile de după- 
arnlază cu Începere din jurul orei 
10,15. Transmisia sa va face pa pro
gramul L

S. C. BACAU,
Astăzi, pe stadionul „23 August” 

din Capitali (ora 16,33). ee întllnesc, 
ln cadrul etapei a XX-a a campiona
tului divizie! A lu fotbal, echipele 
Rapid București șl C.I-'.IL Cluj. în 
(ari au - loc următoarele partide : 
A.S.A. Tg. Mureș — Crișul, Petrolul 
Ploiești — Politehnica, F. C. Argeș — 
Steaua, Universitatea Cluj — Steagul

In c îteya ii n d u ri>
••HOCHEI. La Braga, în cadrul 

campionatului mondial •(grupa - A) 
s-au intUnlt selecționatele U.R.S.S. și 
Elveției. După o primă repriză echi
librată. hochelșlll eovlellcl e-au Im
pus net in următoarele două, clșli- 
glnd In final cu scorul de 10—2 (1—1, 
4—1. 5—0). Clasamentul are pe pri
mele două locuri echipele Cebo- 
aiovuclei — 0 puncte (31—3) și
U.R.S.S. — 6 puncte (31—4); Ieri, 
Suedia — R. F. a-Germaniei 10—0 
(3—0. 5—0. 2—0).

,. ... șișilvH';
zis. ÎR1 înoți rotw-pentriipemlflnalele 

. pCuppI.'icamplonllort euvoponliisla 
handbal feminin, 
Bakony Vegycsz a Învins po tercn 
propriu formația Spartak Kiev cu 
scorul de 10—9 (6—5). învingătoare 
In primul meci cu 14—5, handbalis
tele sovietice B-au calificat pentru' 
finala competiției, In care vor InUlnl 
echipa S. C Leipzig (R. D. Germană).

echipa maghiara.

La Madrid a început turneul Inter
national " 
„Marele 
mu] tur 
slovacul 
7—5, 6—3 pe suedezul O. Bengtson,- 
spaniolul Andres Glmeno l-a între
cut cu 6—4, 6—1 pe francezul W. 
Godrella, Ion Tiriac a pierdut la en
glezul B. Hlgglngs cu 2—0, 1—6.

9 HANDBAL feminin. în finala 
C.C.E.: Spartak Kiev — S. C. Lelp-

de tenis, contlnd pentru ■ 
premiu” — F.LL.T. în pet
al probei de simplu, ceho- 
Jan Kodca l-a învins cu

SOFIA 11. — Corespondentul A- 
gerpres. C. A măritei, transmite : în 
orașul Burgax a avut loc o ședință co
mună a Comitetului județean Burgau 
ul -P.-C. Bulgar și a colegiului Mlnta- 
larulul Industriei Grele, ta care a luat 
parte Todor Jlvkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria.

în discursul rostit cu acest prilej, 
Todor Jlvkov s-a referit la dtava 
problems actuale ale dezvoltării In
dustrie! de prelucrare a petrolului șl 
petrochimice bulgare șl la Importan
ța acestor ramuri pentru economia 
țării. Subliniind necesitatea elaborării 
unul program de dezvoltare plnă In 
anul 1980. el a atras, In același timp, 
atenția asupra folosirii complexe a 
malariilor prime» In acest domeniu, 
problemă a cărei rezolvare Impune 
participarea mal largă a Institutelor 
Sfiee șl a epeclaUștUor, a InsU- 

r de Invățămlnt superior.
Todor Jlvkov a avut, ce asemenea, 

oTntllnlro cu Biroul Comitetului ju
dețean al P.C.B. șl Comitetul Execu
tiv al Consiliului popular județean, In 
cadrul căreia au foit abordate proble
me nle întrecerii socialiste. Lulnd cu- 
vlntul, Todor Jlvkov s-a referit la

Importanta planurilor elaborate la ni
velul județului și a subliniat nece
sitatea eforturilor pontau depășirea 
lor.

P. C. din Irlanda
despre căile reglementării 

situației din Ulster
BELFAST 11 (Agerpres). — Co

mitetul Executiv al P.C. din Irlanda 
a dat publicității o declarație prin' 
care cere ca trupele britanice aflata > 
în Irlnnda de Nord să înceteze per
chezițiile șl arestările în cartierele: 
catolice ale Uisterulul șl că renunțe , 
la urmărirea cetățenilor pașnici. Sin
gura cale pentru realizarea păcii în 
ulster, se spune In, declarație, con- j. 
islâ In încetarea Imediată a Internă- > 
rilor In lagăre." eliberarea tuturor de- 1 
țlnuților arestați pe baza legii cj 
privire la starea excepțională, anu
larea acestei legi șl retragerea tru- • ■ 
polor britanice din Irlanda do Nord.

REPERE DANEZE
CONTEMPORANE

multo tari din Africa reprezintă o 
nouă contribuție la consolidarea pă
cii In lume. Produce o mare satta- 
facțle constatarea că. In ,multe do
menii ale relațiilor Internaționale, 
conducătorii Iranului și României — 
șah inșii hui Aryamehr și președintele 
Ceaușescu — dovedesc concepții n- 
semfinătoare. puse în folosul păcii st 
cooperâril în lume.

Referlnclu-.se la legăturile pe mul
tiple planuri dintre România și Tron, 
senatorul Abboa Massoudi a spus : 
Deși Iranul are retațil bune cu ma
joritatea eovtrșltoare c tarilor lumii, 
nu pot gtal totuși un termen dc com
parație față dc nivelul atins de re
lațiile noaatre cu România. Pe bază 
experienței pozitive a relațiilor din
tre țările noastre, care constituie un 
exemplu de relațLl între state eu 
sisteme soclal-economlce diferite, 
putem să ne pronunțăm pentru o In
tensificare a colaborări! noastre In 
cele mal diverse domenii. Prietenia 
care sa dezvoltă Intre popoarele ro
mân șl Iranian reprezintă o garan
ție a promovării unor relații bilate
rale tot mal bune. în privința viito
rului. a subliniat senatorul Iranian, 
prevăd o dezvoltare a cooperării pe 
plan economic, o afirmare ln comun 
In numeroase domenii ale vieții in
ternaționale.

„(Agerpres)
l”.- -.f.ir.i. tihjj» u.'piKfl

----------------
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PROGRAMUL I

9,M Deschiderea emisiunii de dl-

s.ta
19,M

La încheierea
Abbas Massoudi o declarat unul 
dactor al Agerpres :

în zilele petrecute In România 
tntllnl*. numeroase personalități 
căror opinii au exprimat sentimen
tele de prietenie nutrita da poporul 
român față de poporul Iranian. înain
ta de toate aș vrea afl .•.pun că am 
avut marea cinste de a fi primit de 
președintele Nlcolae Ceausescu, per
sonalitate foarte activă, care dă do
vadă in permanență de o mare d">- 
rlnță dc a contribui ta progresul po
porului său ș! nl cauzei păcii ln lume. 
Recenta vizită întreprinsă de pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România .In.^mnl,

__________

’x,'a 7- -mAf.'-ta ev.i .țc! rcntîyv, - ,

încheierea vizitei in țara noastră
a deputatului chilian Luis Osvaldo Maira

am 
ala

, 18, r-V

La 16 aprilie

LOTO

CONCURS SPECIAL
PRONOSPORT

Marți dimineața a părăsit Capitala 
deputatul chilian Luta Osvaldo Malra. 
rare, La Invitația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste Româ
niți. a tăcut o vizită In țara noastră.

Oaspetele a fost primit de tovară
șul ăilhai Dalca. președintele Comi
siei pentru politică externă a M.A.N., 
a avut întrevederi ta Ministerul A- 
grlculturll. Industriei Alimentare și 
Apelor, la Uniunea ziariștilor și a 
vizitat obiective economice șl soctal- 
culturale din Capitală șl din județul 
Prahova.

In domeniul Industriei miniere, da 
exemplu, este foarte importanta pen
tru Chile și aceasta marchează un 
punct important al prieteniei dintre 
țările noastre.

Cunosclnd bogățiile de nuanță pe 
caro le oferă politica României șl do
rința el de a Întreține relații folosi
toare cu toate țările lumii. Indife
rent de sistemul politic — a spus ln 
încheiere deputatul chilian — Iți dai 
seama de contribuita el 1a cauza 
Îlucii șl colaborări! In lume. Cu prl- 
ojul acestei vizite mi-nm Întărit șl 

ml-am lărgit viziunea despre Rornâ-

mlnență. Telex:
l Universitatea TV.
I tiesen animat : „Orchestra".
I Cura de limba franceză, (Lec

ția a 11-a).
i Teleelneina 
șl tineret

I părtare".
1 12,03 Telejurnal I
i 14.33 Matineu do vacanță : „Po- i
> veste nolermlnatâ* de Aleea ț 
l Popovlct — (partea a n-n). t
' 13,34 Teleșcoală a Economie poli- ) 
l Ucfl, anul III — liceu a Ma- i
' tematică. în ajutorai candl- { 

dnțllor la concurau! de adml- 1 
icre. I

JS.33 — 17,03 Cura de limba engle- I 
ză. (LccUă a 19-a).

17,30 Deschiderea emis 
după-amtazft. .

17.33 O viață pentru o Idee : '
Pavlov (Ip. I

18,03 Timp și anotimp ln agrtcul- ' 
tură. I

18.13 Muzica — emisiune de aciua-
lllale muzicală. ț

. i, 19,03 Oameni șl fapte. ,
t • 19,13 Tragerea Pronoexpres. l
.1 Iî.m‘icor- dnlscfl : „Prințesa? pJu-bi? 

nlța" — Him de animație.?

Lear" — producție a studlou- i 
rilor sovietice. Regla șl ace- 1 
narlul : Grigori KozSnțev. i 
Cu : Iuti larvei ți Ksa flad- 1 
rin. Premieră TV. !

59.13 „21 de ore*. I
22.33 Campionatul mondial de ho- ' 

chel — grupa A : Cchoslova- l 
da — U.H.S.8. (reprizele, a 
11-a șl a ITI-a). înregistrare ț 
de la Praga. Comentează : C.
Antonescu l

1

10,M 'olednemateca pentru copil
1 1,0 plnză ta de

emisiunii de

PROGRAMUL II
»,(»' „Năzdrăvănii tn dulap" - 

film de animație ixmtru copii.
85.ro Portativ -<2 — revista muzicii 

ușoare TV.
Agenda.
Cluburi sportive bucureștene. 
Mari muzee ale lumii : „Tou
louse Laulrec" de ia Aibl.

11,43 Film serial : „Patru lanchlțU 
al un cline".

•i

REZULTATELE TRAGERII 
SPECIALE A PRIMĂVERII 

DIN U APRILIE 1972:

Extragerea I : 59 57 39 5 II 53 4 
S

Extragerea a Il-a : 31 9 23 30 81 
40 (M

Extragere»
24 18

Extragerea
36 43

Extragerea
03 24 64

Administrația de stat Loto- 
Pronosport organizează ln ziua 
de 16 aprilie 1072 un concur» 
special Pronosport la care se n- 
cordă. din fond special, clștiguri 
suplimentare In valoare de 
356 OOO lei. din care, prin tragere 
ta sorți, un autoturism „Mosk- 
vid 408“ (eu caroserlo 412) șl un 
autoturism „Ftat-03O“. Așadar, la 
concursul Bpcctal Pronosport 
din 10 aprilie. în afara dștlguri- 
lor obișnuite In bani se mal pot 
obține clștiguri ln autoturisme și 
In bani. Purtldparca la acest 
ccncurs special se face pa ace
leași bilete (buletine) ca la con
cursurile obișnuite șl cu aceleași 
taxe de participare, cu preciza
rea că. pentru dștlgurile supli
mentare. sînt valabile numai bu
letinele In valoare de cel puțin 
15 EeL

*
în Chile — a declarat oaspetele 

unul redactor n] Agerpres — re ma
nifestă un interes din ce ln ce mal 
mare pentru relațiile bilaterale; cu 
România, pentru experiența româ
nească In dezvoltarea economică a 
tării. în același timp. România ®o în
fățișează ca o națiune care Ișl subli
niază Intr-o manieră foarte semni
ficativă poziția J sa ln lume. Intr-o 
perspectivă mondială. Fără a aduce 
un prejudldu preocupărilor sale In 
Europa, este capabilă să înțeleagă 
problemele țârilor din Asta. Africa ți 
America Latină. Tara dv. participă 
azi din ce ln ce mal intens la rela
țiile Internaționale. Toate acestea tac 
cm pentru multe țări din lume con
tactul cu România, cunoașterea expe
rienței șl a dezvoltării sule, slringe- 
rea legăturilor prietenești să repre
zinte un factor semnificativ.

Chllo a stabilit .legături din ce In 
ce mal largi cu România. Cooperarea

Copenhaga — supranumită „Vene
ția Nordului” datorită așezării sale 
geografice — a xărbâtorii ln urmă 
cu dțlva ani opt veacuri de ta (soa
rea sa. Bătrina metropolă — mereu 
tlriără prin receptivitatea ln progre
sele civilizației moderne — înfăți
șează vizitatorilor străini dialogul 
neîntrerupt dintre Istoria de Ieri șl 
cea de aatăzL Pretutindeni, castele cu 
turnuri do alamă înverzite de tre
cerea timpului șl monumente de pia
tră — mărturii trainice ale unor vre
muri trecute, ln stilul gotic sau nl 
renașterii Italiene — dăinuie alături 
do siluetele suple ale unor construcții 
durate in beton, oțel șl stlclfi.

Un tur al Copenhagăl include fără 
Îndoială vizitarea Micii Sirene, opera 
sculptorului Edwoi-d Eriltsen. efigie a 
tinereții fără bătrinețe, devenită loc 
do pelerinaj pentru ■■ 1
străini, pitorescul

toți turiștii 
străini, pitorescul rare de distracții 
„Tlvoli“, castelul Chrlattansborg. o 
adevărata cronică de piatră â mile
narei istorii n țârii cu adăpostește 
nstăzl parlamentul, guvernul și 
Tribunalul suprem a! țării, castelul 
Kronborg din ELslndr. al veșnic tină- 
i‘'uluY'ÎJrin(:'1'Jsh'aKesftearcan Itarrile*. 

' CopenHaga •. esțți . guhosfiuta. pentru 
numărul"-mare de statui, Intre „care 
statuia ecvestră a ’Iul Christian "al 
V-Ifra, construită ta 16®l. sau a că
lugărului Absolon. fondatorul ora
șului, ridicată la începutul secolu
lui nostru. Acestea alternează cu ex
ponatele de sculptură modernă șl ul
tramodernă.

O călătorie In Danemarca oferă 
multiple prilejuri pentru mal buna 
cunoaștere a poporului danez, un 
popor ospitalier, harnic șl talentat, 
Calitaț! care șl-nu pus pecetea pe 
multe din înfăptuirile salo seculare 
sau recente din diferite domenii de 
activitate. ȘI azi agricultura joacă 
un rol Important In economia țării, 
dar Industria a preluat Intlletatea.

în pofida faptului că subsolul este 
lipsit dc unele materii prime do 
bază ca flerul, cărbunele șl metalele, 
danezii au reușit datorita hărnicie! șl 
Iscusinței lor să dezvolte ramuri Im
portante ale Industrie! : metalurgia,

siderurgia, construcțiile de mașini 
ele. Pe Ungă produsele sale tradițio
nale. In prezent industria daneză pro
duce motoare Diesel, nave de cele 
mal diferite capacități. Instrumente 
de precizie.

Așa cum am putut să mă conving 
Sl din numeroasele discuții pe care 

i-arn avut la Copenhaga, Danemar
ca sc pronunță pentru lârglrea con
tinuă a contactelor comerciale, pro-7 
movează ln relațiile externe o poli
tică de destindere șl colaborare mul- 
tllateralâ. sprijină inițiativele, urmă- > 
Tind edificarea securității ps eonii- ț 
nentul nostru. După cum se știe, re- * 
cent, ofidalitățlle daneze s-au pror 
nunțat pentru trecerea nelnllrzlatfi * 
la pregătirea pe baze multUateralo a î' ......... .........................................................

cuj 
toate statele. Indiferent de orlndul- 
rea lor socială, țara noastră dezvoltă .. 
relații fructuoase cu Danemarca, de1 
natură să serv cască atlt Intereselor1, 
bilaterale cit și climatului european ' 
In ansamblu. în ultimii ani, Intre cele 
două țâr! au avut loc schimburi re
ciproce de, vizite la nivelul prLmilor 

sii’.mirilștrtȚ psectuiM șl numeroase alte j 
t Contacte: șl .schimburi «oficiale pe 11- 

nils'eguvumantentală.: îparlnmehtară.'i ' 
■ cuHuraLi telc.- Schimburile' comerciale1* 

româno-daneze. care se desfășoară 
pe baza acordului comercial de lungă ■. 
durată, semnat ln august 1970 șl a ' 
acordului de cooperare economică. In
dustrială șl tehnică încheiat in 1037, 
cunosc o continuă dezvoltare șl mul- i> 
tlplicarc. De asemenea, relațiile cui-} 
turale au înregistrat In ultimii ani a 
progrese sensibile, tar cele con- « 

. sulare și turistice nu căpătat uns 
'cadi-.u juridic favorabil unul curg< 
mereu ascendent. Este cunoscut că,4 
Îndeosebi In ultimii ani. ambele țări,- 
situîndu-se pe poziții apropiata sau ® 
identice In problemele vitale ale păcii 5 
șl colaborării Internaționale, au co!b-‘> 
borat fructuos ln diferita organe șl « 
organisme ale O.N.U. Este dorința * 
ambelor popoare ca prietenia șl co- ' 
laborarea dintre ele să se adlnceascâ i 
tot mal mult.

conferinței general-curdoene.
Profund atașata colaborării

îl'.W
21,10
21,M

Ion NICOLAE

(Urmare din pag. I)
rile în curs dc dezvoltare a repre
zentat numai 2,5 ta sulă, in timp ce 
In țările capitaliste dezvoltate n- 
ceastă creștere a atins 3,7 1a sulă.- 
în KM9. produsul național brut pe 
cap de locuitor In aceste din urmă 
țări s-a eirrat In medic la 2 590 do
lari față de numai 209 dolari in ță
rile in curs de dezvoltare, adică a 
fost

liste dezvoltate n-a încetinit ca ur
mare a crizei monetare occidentale 
șl a măsurilor adoptate pentru com- 
baferpa]’Inflației, care s-a Intensifi
cat In ultimii ani, Șomajul a luat 
amploare ln mal multe țări-capita
lista dezvoltate și tendințele protec- 
țlonlste s-tiu accentuat Tonte aces
tea e-uu repercutat în mod negativ

înainte de toate, Declarația de la 
Lima invită țările dezvoltate să a- 
dere la o serie de principii funda
mentale, vizind o diviziune interna
țională a muncii mal echitabilă și di
namică, Printre aceste principii ee 
numără : dreptul suveran de a dis
pune de resursele naturale, elimina
rea presiunilor din afară care le
zează acest drept, respectarea rigu
roasă a statu guo-ulul pentru obsta
colele tarifare șl netarifare, acorda
rea de concesii comerciale tuturor 
țârilor In curs de dezvoltare fără 
nici o reciprocitate, aplicarea unul 
regim preferential țărilor in curs de 
dezvoltare in toate domeniile Inlere- 
sind comerțul și dezvoltarea, adopta
re» de măsuri speciale In favoarea 
țârilor celor mai puțin avansate șl 
fără litoral, realizarea securității e- 
conomlce colective etc.

Pe baza acestor prlnclplL. Declara
ția de la Lima propune adoptarea 
unul amplu program de măsuri con-

în legătură cu transferul de teh 
nici se prevede acordarea de coudl 
(H preferențiale ln ce 
cesul țărilor ln curs 
tehnicile brevetate șl nebrevetate.

Declarația de la Uma acordă o 
deosebită atenție elaborării de mă
suri suplimentare In favoarea țări
lor ln curs do dezvoltare celor mol 
puțin avansate șl fără litoral — lăr
girea gamei produselor pentru care 
se acordă avantaje, astfel Incit să 
se includă acele produse care pre
zintă un interes deosebit uentni e- 
ceste țări, acordarea de evantaie de 
care nu beneficiază alte tari, progra
me speciale de asistență financiară 
și tehnică ele.

Este demn de relevat faptul că 
ln Conferința d.e la Santiago de 
Chile, o delegație a Republicii Popu
lara Chineze participă, pentru pri
ma data de lu crearea U.N.C.T.A.D., 
la o sesiune a accrtel organizații. 
Prezenta sa ta U.N.C.T.AD. consti
tuie un Însemnat pas pe calea osl- 
gurării universalității organizației, 
a sporirii eficienței sale.

Rezultatele Conferinței de 1a San
tiago de Chile vor depinde. Intr-o . 

hotărltoare. de poziția pe i 
vor adopta țările dezvoltate '' 
cerințele legitime ale țărilor , 

!de dezvoltare. Înscrise In De- ” 
de ta Lima. Adoptarea unei .

ce privește ac-, 
de dezvoltare la

T

Ill-a s ÎS 71 83 1

a IV-a i 45 59 75 SI

a V-a : 46 79 42 22 10

U. N. C. T. A. DA,
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asupra exporturilor șl raportului de 
schimb al țârilor In cura de cli'zvol-

teatre

cinemaFilarmonica de slat „Gcorge 
eseu" (la Sala mică a Pate
ul) : Heellal de pten vuițlnnt 
Joel Franței» ThloUler (Frân

tei “ M.
• Opera RomSnă : Povestirile Ini 
Hoffmann — 18.33.
a Teatrul de operetă : Vini de 
libertate — |9JI3; Contele de Lu
xe mim rg — 19.M.
• Teatrul National „L L. Cara- 
glals" (sala Comedia) : Beeket — 
16; Cui l-e frică de Virginia 
Woolf ? — S3 ; (stila Studio) : 
Dulcea pasăre a llnerelll — 28.
q Teatrul de comedie : Nlenlc 

Sâ.
a Teatral „Lucia Sturdza Dulan- 
dra" (sala din bd> Schitu Măgu- 
reanu) : O scrisoare pierduta — 
S3: (sala din sir. Alex. Sihla) : 
Vicarul — 29.

, a Teatrul 341c : Vlelenllle Iul Sex- 
pin — 10,23.
o Teatrul „C. I. Nol.ta.ra" (sala 
Matjheru) : Adio Charlla — I0.E3: 
(sala Studio) : O lună ta tară — 
îi
a Teatral Glulcștl : Freddy — 
0,30.
a Inatrul „toc Creangă" : Snoave 
en măști — ÎS: Comoara din Insu
la plra(llor 
a Teatral „Tanai___
Calea victoriei) : Bu AU 
(sala din str. Academiei),: Do ce 
a furat zmeul mingea t — 10 
a Teatral de revista șl eomedle 
„Ion Vasllescu" : Clntecele fanto
șei - 10J3
a Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Ta
nti se” (sala Savoy) : Blmblrlcă — 
18.M: (sala din Calea Victorie! nr. 
174) : Groapa — I9.M.

piraților — 1«.
Teatral „Țăndărică (sala din. ..... .------  . |a.

a Ansamblul artistic „Rapsodia 
Homănâ" : Ghtoc<1l... mlrgârllare 
- 19.Î0.
■ Circul Globus" : Planetele riO 
sub cupoU — 10: 19,13.

a FcUx țfl Otllia (ambele serii) : 
PATRIA - 9,S3; 19: 10.M; SO, EX
CELSIOR - B: lî,»: 18: IS.sa.
a Tați de duminici : VICTORIA 
- e: u.13: talas: îs; mra: 99.<a. 
Î, Marea dragoste s SC ALA — 9;

1,15: i3.<3: 10.13: 1B.O: 21.15.
a Puterea șl Adevărul : LUMINA 
- B: ILM: 13; 19.33. COSMOS — 
13J3': ie,
a Preria s FESTIVAL
13.M: 1«: îl»: a.ta.
a Pentru că se iubesc : CENTRAL

- 13: IMS: n.»;
MIS - 9: 11,53; 13.33: 
»,», FUXMUHA - S: l 
15: in.13: ari
a Evadare din planeta maliiiLiif- 
ior : FAVORIT - 9.13: ILSî: 13.43: 
16: 13,13: sa.33. LUCEAFĂRUL — 
t: u.13: ii.»: io: ie,M: M.«. 
BUCUREȘTI - 9: 11.10: 108: 
WJ0: 18.43: 21
a Mary Popplus i . CAPITOL — 
»,W: 12.M: ts.M: 1®.S3. feroviar
- 9.13: U.13: ts.18: 10.15. MODERN 
- 9: 12JM: 19: IBJO.
a Plrosmanl i QUZEȘTI - 1540;

: 18: 23.13.
a Tarzan, ornul Junglei ■ S—ia.;.; 
In continuare. Program de fllme 
documentare — 29.13 : TIMPURI 
NOI.
a Program do desene animate 
pentru copil - 18. Hei, pușlliile 1 
— 11,30: 13.13, Totul pentru rbi — 

ia.15: 2J.M:

q Pădurea pierduta : DRUMUL 
NARil - )S.Î.3: 17.45: M. ARTA - 
13J93: 18; M,13.
• Adio, domnutu Ghips ! : MELO
DIA - 9; 12.S0: 18; 1M0. GLORIA
- 9: U.K: 1«: 19J».
a tal dalmațlenl - 10: 12. ____
Supă de raia - H5.E): 18,43, Iutii- 
nlte cu Igor Illnskl — rî.IO : CI
NEMATECA (sala Union).

Olesla : CMNGASI - 1S,M: 18: 
.18.
Fericjl cel care, ca Wise : GRt- 

ITA - b: 11,13: 13.23: 18; ta.i3: 
,S9, VOLGA - 9; U.15; 13-20:
: 18.15: M.îo:
Sacco șl VanzfiUl j POPULAR

— 15ji3: 18: sa.13.
a Incidental : BL'CEGI — 13.43: 

'■ ........... ' 11.13:
stărU 
17,33:

aproape de 13 ori mol mare. ■
în domeniul schimburilor comer

ciale Internationale, situația țărilor 
In cura de dezvoltare este, dc aseme
nea, defavorabilă. în perioada 1060- 
1970. ritmul mediu do creștere al 
exporturilor țărilor In curs de dez
voltare a reprezentat 7,2 Ia sulă. In 
timp ce exporturile mondiale au 
progresat eu 9,2 la sută. Drept re
zultat. ponderea acestor țâr! în ex
porturile mondiale s-a redus de la 
21,3 la sută In 16®) (In 1950—31,0 la 
rată) la 17.6 In sută In 1970.

tare.
Conferința do ta Santiago de Chile 

reprezintă pentru comunitatea In
ternațională o nouă ocazie pentru o 
tentativă hotărită In vederea redre
sării efective n situației defavorabile 
în care se găsesc țările in curs de 
dezvoltare.

în Declarația de la Lima — adop
tată Ln cea de-a doua reuniune mi
nisterială a „grupului celor 77“ din 
octombrle-nolembrie 1971 — se pre
zintă Conferințe! dc la Sanilago de 
către țările In curs de dezvoltare,

I.î r F

- a: U.13:

©.îs: I », IS, TO- 
ts: ia.13: 

nas: 11.M:

uj»,

18: W,13. AURORA — 9:
11,3:3: 13.45: 1®: SD.15.
<h Intrarea! UberA'i la Ofîdul 
civile a LAROMET - !5.®3: 
19JO. - j’ '
ci Love story « UNIREA — 13J.3:
18: £3.15, RAHOVA - 15.13; 18: 
OTJ3. ’

RAHOVA
■'Ar’ăi?

a FL D. La munte șl La mare î 
URA - 103: 10:, 10.15.
• Steaua Sudului : GLULEȘTT — 
13.33: 17.43: S3. MIORIȚA — 10: 
1W9: 15: L7.S3:'MJ
« Ku-ml pla’ce1 adoa de luni a MO
ȘILOR - 13.M: 17.45: S3.
« Miri] anului II a FERENTARI
- 15j»o: 17.45: M. ;
• Avenlurb In Ontario a PACEA
- 19.45: E8: ta
® Micul scAld&tor a FLOREASCA
- 18.J0J 1@: 5040. ■

Atunci l-am condamnat pe toți 
Ia moarte a PROGRESUL - 15.50: 
îs: ».15. -
m Locotenentul nullltt a VIITO
RUL - 13,13: 18: M.I9. FLACARA 
- 15.S3: IB: 33.ÎS.
a Ostceola 1 MUNCA - 1347:
S3.15
n Cea oral frumoasă soție : VI
TA N - 10.39: 17.43

Datoria externă n țărilor în cura 
de dezvoltare crește intr-un ritm 
îngrijorător, atlngînd aproape 60 mi
liarde dolari la sfirșiful anului 1DGS.

Transferul de resurse financiare 
din țările dezvoltate ln țările ln cura 
de dezvoltare aste în regres, atlt din 
punctul de vedere nl procentajului 
pa care-1 reprezintă ln produsul na
țional brut, cit șl din punctul de ve
dere al proporției fondurilor publice 
în cadrul eeextui transfer. Astfel, ln 
1970,’ transferul dc resurse financiare 
in țările In curs do dezvoltare a (ost 
echivalent cu 0,71 la suta din produ
sul național brut ol țărilor capita
liste dezvoltate față de 0,88 la sulă 
in 1861. Ponderea fondurilor publice 
In cadrul transferului respectiv a-a 
diminuat de la 0.64 la sută din-pro
dusul național brut al țărilor capita
liste dezvoltate ln IS®1 la 0.33 ia 
ou tă In 1970.

Decalajul tehnic dintre țările dez
voltate și țările in curs de dezvol
tare nu încetează să crească. Situa
ția economică mondială a evoluat 
In așa mod Incit s-a adinclt nu nu
mai decalajul dintre țările ln cura 
de dezvoltare șl țările dezvoltate, 
dar șl Intre înseși țările ln curs de' 
dezvoltare. Țările In curs de dezvol
tare al căror venit pe cap de locuitor 
este cel mal scăzut (sub 159 dolari) 
nu înregistrat și ce) mol redus ritm 
de creștere economică In ultimul
deceniu (produsul Interior brut pe 
cap de locuitor al acestor țâri a 
crescut In medie cu numai 1.2 la 
sută pe an).

Cel de-al doilea Deceniu al Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare nu 
a început r-jb auspicii favorabile. 
Ritmul de creștere in țările caplta-

1
1

membre ale acestui grup, un pro
gram constructiv de măsuri pentru 
remedierea dificultăților economice 
pe care le intimplnă lumea în cura 
do dezvoltare.

în • Declarația de ta Lima se sub
liniază. pe bună dreptate, faptul că 
responsabilitatea dezvoltării econo
mice a țărilor în cars de dezvoltare 
incumbi, in primul rind, acestor 
țâri și că. In acest scop, ele sini iw- 
tărlte să depună toate eforturile po
sibile pentru a rezolva problemele 
lor, să‘facă reformele necesare In 
structura lor economică șl socială, 

deplin resursele 
asiguri ' ‘

să mobilizeze pe 
lor de bază șl să 
rea popoarelor lor la pro 
vantajele dezvoltării. De asemenea, 
ce releva Importanța favorizării coo
perării mutuale Intre țările In curs 
de dezvoltare, ca o torniâ de aulo- 
ajutor al acestor țari.

Relieflnd în același timp rolul co
munității Internationale, și In spe
cial al țârilor dezvoltate. In efortu
rile dc depășire a subdezvol
tării economice, declarația gus- 
nmlntllă Indică măsurile care ar 
trebui adoptate pe plan mondial 
In vederea sprijinirii procesului de 
creștere economici in țările In cura 
de dezvoltare.

crete In diferitele compartimente ale 
comerțului (cum ar fl facilitarea 
accesului produselor de bază șl ma- 
nufaclurate' ale țărilor in cura de 
dezvoltare pe piața țărilor Imiurtrla- 
Uzato).

în domeniul transferului de resurse 
financiare spre țările în cura de dez
voltare. Declarația de la Lima subli
niază necesitatea atingerii obiective
lor stabilite In acest domeniu ln ca
drul strategiei internaționale a dez
voltării pentru cel de-ol doilea De
ceniu al Națiunilor Unite — trans
ferarea de către flecare tară dezvol- 
tată In țările in curs de dezvoltare 

igure participa- de resurse financiare echivalente cu
a’ 1 *a sulă din produsul el Interior

brut, plna cel tlrzlu In 1973. ajutorai 
oficiul acordai de fiecare tară dez
voltată să atingă plnă la mijlocul ac
tualului deceniu 0.70 la sulă din 
produsul, social total etc.

în materie monetară. Declarația dc 
ta Lima stiblInJază Importanța'parti
cipări! depline a țărilor In cura de 
dezvoltare, in condiții de egalitate cu 
celelalte țări, ta toate consultările și 
deciziile privind reforma monetară, 
evidențiind necesitatea ca această 
reformă să țină seama de Interesele 
legitime ale țărilor ln cura de dez
voltare.

măsură 
cere o 
față do 
în curs 
clarațin _______ ____ „
atitudini constructive a acestor țări ' 
față de soluționarea problemelor * 
dezvoltării s-ar repercuta In mod fa
vorabil asupra progresului general al 
omenirii, cooperării si păcii mon
diale.

România, ca țară socialistă în curs • 
de dezvoltare, se pronunță pentru 
întreprinderea de ac’lunl nrnctlce In : 
vederea sprijinirii eforturilor proprii 
nle tarilor in curs de dezvoltare pen
tru reducerea decala |u lui care le se
pară de tarile dezvoltate. In accxt 
sens. Declarația de la Lima consti
tuie o bază utilă neutru adoptarea de 
către Sesiunea a ITI-a a U.N.C.T.A.D. 
de recomandări concrete vlzlnd spri
jinirea dezvoltării economice a țări
lor In curs de dezvoltare. Tara noas
tră așteaotă ca sesiunea a IH-a 
a U.N.QT.A.D. sfl aducă o contribuție 
pozitivă la solutionarea problemelor

• accelerării creșterii sl diversificării 
economice ln țările ln cura de dez
voltare, convenind măsuri eficiente 
In folovul tuturor ocestor tari. Indi
ferent de sistemul lor socfnl-ocono- p 
mic sau zona geografică In care sînt'

■ situate.
Delegația română In Conferința de J 

ln Santiago de ChMe va participa în 
mod constnirtîv la această confe
rință. In dorința ci® • o contribui' la 
obținerea de rezultate pozitive.



pro- 
doltâ

VIE.TNAMuL.Dr. 
SUD, 11 (Agcr- 
pros). — Forțele 
patriotice din 
Vietnamul de hui 
fsl continuă acțiu
nile in zona. Sal- 
gonulul. La numai 
7 Icm de capitală, 
un grup de oj- 
triotl a Dălrims 
intr-un depozit 
de muniții al Ina
micului. provo
când o explozie 
puternică. Inteneo 
angajamente se 
Înregistrează pe 
Șoseaua nr. 13 ca 
leagă; Salgonul .de 
zotia do .frontieră.

Ij six! do Sai
gon. in delta Me- 
kongulul. nairiolli 
au atacat o ierte 
da puncte întări
te ale Inamicului. 
Agenția de orerti 
..Eliberarea" men- 
ttoneazA că .zlitile 
trecute. în 
vlnria de
Vinii Long. S-mi 
răsculat naște 
10 Mi) de’ locuitori; 
lnlăturind' apara
tul represiv sal- 
gonftz. Tot in del
ta Mehongulu! au 
iivut loc răscoale 
populare în. dis
trictele Cao Lahn. 
Thanh Utah, My 
An st Elen Van.

Forțele do «liberare desfășoară In 
continuare acțiuni ta zo.vi Șosetei 
nr. 1, Intre capitala provincială Quang 
Tri șl localitatea Dotrg Ha, precum și 
la ' sud-vest do Hue.

Bombațțtamentele asupra princi
palelor zone de luptă, devin din co 
ta oo mal Intense : In ultimele, 24 de

în Comitetul pentru dezarmare 
de la Geneva

GENEVA 11 (Agerproa). — în șe
dința din 11 mârtlo a Comlteiulul 
pentru dezarmare de Ia Geneva au 
conținu ist dezbaterile pe marginea 
proiectului. d« convenite privind in
terzicerea perfecționării. .fabdcArU. sl 
stocării armelor chimice șl distruse- 
reb acestora. Reprezentantul Ceho
slovaciei n relevât’ cȘ scom:l prolec- 
Uîlul de convenție ii constituie Inter
zicerea tuturor, tipurilor de agonii

chimici destinați obiectivelor militare 
subliniind că acesta reflectă părerile 
majoritățirțărllor membre ale O.N.U. 
șl ale Comitetului' pentru dezarmare.

Reprezentanții Marocului șl Egio- 
tulul au salutat, da asemenea, ini
țiativa statelor fioc!all«te.' cure au 

- propus proiectul. câUF.clnd-o dreot 
un na» constructiv pe colea soluțio
nării problemei interzicerii armei 

. chimice. . ■

Sesiunea Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare

CONAKRY 11 (Agerpros). - Pre- 
țfetllnteta Guineei, Seku Ture, a Inau
gural, ta Palatul poporului din 
Conakry, seshuitia Comitetului pen
tru decolonizare al O.N.U., organism 
creat In vederea aplicării Declarației 
O.N.U. privind acordarea Independen
ței țărilor și popoarelor coloniale, 
adoptata cu prilejul sesiunii Adună
rii Generale din septembrie ICOO. 
Membrii comitetului se vor Inîllni cu 
reprezentanții mișcărilor de eliberare 
națională, .de i» ■' continentul african; 
vor examina. In .cadrul actualei ge- 
șlunl.J problemele actuale..ale topiși] 
popoarelor Africii pentru eliberarea 
definitivă a contlnențulul dersub do-; 
minațla colonială.
, în .discursul rostit, președintele; 
Republicii Guineea a'relevat caracte
rul agresiv al. colonialismului care

I
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asuprește ș! exploatează popoarele 
Africii, jofuleșta bogățiile lor, Îm
piedică’înfăptuirea aspirațiilor lor de 
libertate șl progres. El a chemat pa 
membrii Comitetului pentru decolo
nizare al O.N.U. să elaboreze măsuri 
eficiente și să asigure Înfăptuirea 
acestora pentru a sa pune capăt co
lonialismului și naocotonialismulul 
pe .continentul african.'

Președintele ’Sefcu Ture a relevat’ 
reperi’uslunlla deteriorării ‘armenilor 
de schimb asupra economiilor țărilor, 
africana, precum și dificultățile pe 
care acestea le iiillrnpinh, ca urmare 
a crizei monetare Intcroccidphwile. 
Comitetul pentru decolonizare al 
O.N.U., a spuș el, trebuie șA acțio
neze in direcția ajutorării țărilor care 
și-au cucerii .independența pentru a 
lupSa Împotriva "tuturor formelor de 
exploatare neocolonlalisță.

Vizita ministrului român 
al transporturilor 

si telecomunicațiilor
9 I

in Suedia
STOCKHOLM 11 (Agerproa). — 

Ministrul transporturilor șl .telccomu- 
nlcățlilor al României. Florian Dă- 
îiălnche. a sosit la Stockholm lntr-o 
vizită oficială, la Invitația rșlnkîtrii- 
lui auedoz ai comunicațiilor. Bengt 
NorLa aeroportul Arlanda. mi
nistrul român a fost Intjmpinat de 
omologul fiău suedez șl de alte per- 
soajie oficiale. A fost prezent amba
sadorul României In Suedia. Eduard 
Mezin cescu. ’

După sosire, ministrul romăn n a- 
vut o primă Întrevedere cu ministrul 
suedez al comunicat! lîor. în cursul 
căreia au abordat probleme locate de 
deizvoltarea ■ relațiilor In domeniul 
transpbrhțrilor dintre ce5e două țări.

Marți, ministrul român a fost oas
petele Administrație 1' Căilor Ferate 
Suedeze șl a vizita*. Instalațiile auto
matizate de dispecerat pentru zona 
feroviară Stockholm, Institutul națio
nal suedez de cercetări In domeniul 
drumurilor șl -circulației rutiere, șl 
(stația terminus a rețelei rutiere 
Spanaa.

'■Ți; «I
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HELSINKI

.. •> ! ; t .
oro, avioanele de vinătoaro america
no șl salgoneze au efectuat 4U0 de 
atacuri, iar aparațele" gigant „13-33” 
au participat la 10 raiduri numai In 
Vietnamul de sud. în aceiași, timp, 
nave ale flote! a șaptea au deschis 
locul asupra unor regiuni ta. sud de 
zona demilitarizată.

P i'i-; ■

PLENARA COMITETULUI CENTRAI AL PARTIDULUI 
CELOR CE MUNCESC DIN VIETNAM

/■
TLLNOI 11 (Agerprej). — Agenția 

V:N.a. anunță că ta riapol a avut 
loc o plenară" a Comitetului Centru! al 
Partidului celor ce Muncfeăc dlh Viet
nam,, consacrată, sardnlîb- legate de 
rnzlstonța patriotică ta potriva ' agre
siunii americano șl de opera do coa- 
strolre a socialismului, A fost adop
tata ,o rezoluție cu priviro ta sarrini- 
le luptai pentru salvarea națională gl 
La obiectivele economice pentru anul 
1972.

în rezoluție se arată că, dale fltal 
Infringerile ’ inijlUple ale inamicului 
pa fronturile militar, politic și diplo- 
matlc, sarcina primordială a partidu
lui. forțelor armate șl maselor popu
lare în etapa actuală este să continue 
cu perseverență lupta patriotică Îm
potriva agresiunii taperlallsto plnă la 
cucerirea, victorie! fina ic. să-șl mobi
lizeze toate tortele, fel acționeze in 
sitrinsă imitate șl cooperare cu torte
le armate șl cu popoarele trăiești din 
Laos și Cambodgia. pentru a dejuca 
politica de „vletoamlzare” a războ
iului și planurile agresive ale S.U.A 
In Indochina. Rezoluția, cere S.U.A. 
să- pună capăt războiului do a-' 
greslun® din Vietnamul de sud, 
polltlal de „vletnamlzare”. actl- 
vlțățltor aeriene șl, navale șl ori
căror ario militare • tarlrcplale Îm
potriva poporului vlolnnmez din cela 
două părți ale Vietnamului, să re
tragă din Vietnamul do sud toata tru
pele' 81 personalul mUllar american 
șl aparțlnînd țărilor satelite, ®ă i.Lci11 - 
dezo toate bazele lor militare din 
Vietnamul de sud. să respodio. drep
tul ta autodelerinlnare al poputalipl 
sud-vletnamezc.' ®ă înceteze sbrijlnul 
acordat adminlxlraUcl-martor.eiă de 
lu Salgon. să dizolve oparalbl repre- 
riv salgonez pentru a-deschide ca
lea formării unui guvem'de largă În
țelegere națională, care să se ocupe 
da organizarea Onor alegeri cu 'adevă
rat libere șl democratice In Vietna
mul de buA '

în rezoluție se exprimă nplărlrea

Declarația guvernului R. D. Vietnam
în legătură cu escaladarea agresiunii S. U. A.

R,"D. Vietnam adresează tortelor ar
mate șl populației mielul de n Inten
sifica lupta de rezistență In apărarea 
cuceririlor socialiste ale Nordului, 
pentru reiuilficnren pașnică, a patrt.eL 

r " * ‘
PARIS 11 (Agerprcs). — Nguyen 

Till BIhh, conducătorul delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
dl Republicii Vietnamului de Sud la 
Conferința cvadrlpartltă de la Pnris 
In, problema;Vietnamului, a chemat, 
iptr-un mesaj, pojjonii american să 
ceară guvernului Statelor Unite să 
Înceteze . Imediat bombardamentele 
asupra R. D. Vietnam și a Vletna- 

_________ ____ - mulul do sud. tă-șl ocupe din nou 
da serioasă escaladare a agresiunii. io.ni.1. la Conferința de la Paris. «Ș

LONDRA 11 (Agorpres). - Secre
tarul general al O.N.U., ,Kurt Wald
heim, care se află la Londra lntr-o, 
vizită oficială do tro! zllo, a deda-, 
ret marți. In cadrul unal conferințe 
da presă, că oferirea bunelor oficii, 
ale Națiunilor Unite, pentru a contri
bui la soiuiioprirea problemei Ulste-j 
nilul, rămlno In continuare valabilă. 
El a adăugat Insă că primul minis
tru britanic. Edward Heath, a ținut 
să (smintească- poziția guvernului dd 
la Londra, potrivii căreia această 
chestiune nu Intră în competenta 
O.N.U. .
sancțiunile economico împotriva Rho-

l

.1

ți

dc.del. secretarul general al O.N.U. 
a amintii că Statele Unite au ridicat 
embargoul asupra importurilor de 
crom .din Rhodesia, „ceea ce consti
tuie o violare a rezoluțiilor Q.N.U.”.

în legătură cu Orientul Apropiat, 
secretarul general al O.N.U. a decla
rat că reprezentantul său personal, 
ambasadorul Gunnar Jarring, ya fiosl 
spre sfirșiiul acestei luni la. New 
Yorii șl că aperă să obțină un răspuns 
de la aceste, astfel Incit sh poată 
fl reluate convorbirile. ,,S>nt profund 
convins că și această problosnfi tre
buie rezolvată pe catea negocierilor", 
a declarat Kurt Waldheim.

12 aprilie - Ziua cosmonauticii

Toate acestea con- 
SțJtuiej o grăitoare 
mărturie a Înaltului

ț ț 4 Tî ț
*

Au trecut 11 ani do pentru continuarea ecr- 
1 a memorabila zi do cotărilor. Stațiile nuto- 
13 aprilie 1051 clnd, mate „Luna-18“ șl 
pentru prima oară In „Luna-ZO* au adus pe nivel la care au ajuns 
istoria omenirii, un oni Pâmlnt moctre de sol știința șl tehnica so- 
— Iuril Gagarin — a -lunar. —. recoltate clin vletlcâ, a strălucitelor 
efectua’ la bordul na- xona diferite, Iar realizări ale Kavanțl- 
ve! ..„Vidttk-, primul’ ..Lum-17” a depus „pa lor. inginerilor mun- : 
zbor In «nntlul cosmic suprafața satelitului, cftorUor care lucrează îS°. Sri1 Plural oVPămlnlului in acest domeniu, o ( 

primul laborator lunar expresie a marilor vlc- 
■- lorii doblndlte de po-

Succese .remarcabile porul sovietic, sub con- 
- - - - ducerea P.C.U.Ș» In.o- .

fost '"nrociamaiă în studierea celor mâl P«ra de construire a 
ltS.S 'ziua cos- apropiate planete ata comunismului.

«*• sfsțmnulul solar. Să a- Așa cum e cuncwcut, 
“fST^Ttaiîei st nlnfi mințim, do pildă, că in în eforturile ce se des- , Jr* <m?enLreT n foM decembrie anul trecut fâșoară pe planeta 
astaH omenirea a rost <ra mmM mirn-

vel „Vpdtdk”.’

poporului vietnamez da a continua 
lupîa- pentru cucerirea Independentei 
Ki libert&țlL

în legătura cu conslruclia socialis
tă'In ÎL D. Vtetsiajn. plenara a‘apre- 
rtai tu succesele ’recente Tn produc
ție șl fn opera de roconalructlo a ță
rii creează condiții favorabile pentru 
Îndeplinirea planului de stal pe 1912. 
■ Printre l.in'Jle directoare stabilite 
da Plenara . C.C. al Partidului celor 
ea. Muncesc din Vietnam •In vede
rea Îndeplinirii planului po 1912 șl 
a pregătirilor pentru înfăptuirea 
sarcinilor planului de stat po 1973. tte 
numără întărirea capacității de apă
rare națională. Intensificarea produc
ției agricole, îmbunătățirea adminis
trării cooperativelor, consolidarea ro- 
lnțlUpr de producție socialistă In me
diul rural. De asemenea, se va acor- 
<la atenție dezvoltării transporturilor, 
comunicațiilor, îmbunătățirii circula
ției mărfurilor; sporirii exportului. în 
acest scop, "se va Intensifica utiliza
rea tuturor resurselor de producție șl 
vu spori producUvllalca muncii. Toa
te acestea vor trebui să ducă la In iii- 
rirăn bazei tehnlco-materlalc ' u In
dustriei, să asigure liilr-o mă-itrâ 
crcscutlă necusltățlte reconstrucției Șl 

. dezvoltării economiei. KitLsfncoren ne
cesităților apărării naționale șl alo 
vieții populației. Aceluiași țel 11 vor 
I! subordonata elaborarea do planuri 
pe termen lung de dezvoltare, a ecre- 
nosTdel șî culturii. Prin Îmbinarea ac
tivității ideologice cu măsurile econo
mice șl ădmlhîslrativc. vn s;x>ri răs
punderea colectivă a oamenilor mun
cii pentru, lndaplitiirea sarcinilor do 
(ilan. economia nățioainîă va’ trece la 
stadiul de maro producție Industrială 
șl agricolă. Rezoluția prevede, de a- 
semenea, Întărirea rolului conducălor 
al partidului In economie In? scopul 
asigurări! ’ creșterii protlucUvitățli 
mundl. imbunfiiățlril 'caUlățij produ
selor. reducerii prețului do cost și 
sporirii eficienței: economice a pro
ceselor de producție.

chestiune nu
O.N.U. JgfefE ,■ ,,...... „ »

Răspunzi nd la o întrebare privind

Lucrările Comisiei Dunării
j- P î ■.Lte"■'•/■’te*

BUDAPESTA li. — Corespondentui 
nostru. Al. Pinten, 'țrțțrtamha : La 11 
aprilie «-au deschis ia Budapesta lu
crările celei de-a 30-a sesiuni a Co-, 
misie! Dunării. La lucrările sesiunii 
participă delegațiile țărilor membre — 
Austria. Bulgaria. Cehoslovacia. Iugo
slavia. România. Ungaria șl Uniunea 
Sovietică. Delegația română aste 
condusă de. ambasadorul României la 
Budapesta. loan Coteț, reprezentantul

TRATATIVELE S.A.L.T.
HELSINKI 11 (Agorprfts). — Marii, 

Ia sediul Ariibasadej U.R.S.S. ' dlii 
Helsinki a avut toc a cineea inti!-' 
nlre dintre delegațiile sovietică și a- 
merlcaita în cadrul actualei runde a 
iratatlvelor.' cu’ privire la limitarea 
înarmărilor strategice. (S.A.L.T.), în- 
rîlnlrea o durat o orfi șl dncl rai- 
nute..^ 
ren reuni- 
amiază, ta

•Ife

j 

j:
I

te
târli noastre Sn Comisia Dunării. Par- " 
Hcipi, de asemenea, observatori din 
partea Ministerului Trartsporturilor 
din R. F, a Germaniei si al unor or
ganizații Internaționale. reprezentanți 
a! Administrației fluviale a Porților 
de Fler. Actuala sesiune dezbate pro
bleme legate de regimul navigației 
do Dunăre, precum șl unele probleme 
organizatorico privind activitatea co
misiei. - ■

ÎNTREVEDERI AIE PRIMULUI 
ADIUNCT.AL-MINISTRULUI 
DL EXTERNEAL ROMÂNIEI

HELSINKI 11 — Trimisul special 
Agerprec. V.’ Crlșu; transmite: Marți, 
primul adjunct al ministrului aface
rilor externe al României George 
Macoveacu. a făcut o vizită minis
trului de externe al Finlandei. Ka- 
lovl Sorea. Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire, in cadrul căreia au 
fost abordate Droblemo alo relațiilor 
dintre cele două • țări, precum șl 
chestiuni Internaționale de Interes 
comun. ’ ' , •

La convorbire a fost de față am
basadorul Românie!' la Helsinki. Mir
cea Bălăncficu.

în aceeași _ zi. primul adjunct al 
minlătruluî 'afacerilor externe al 
României a avut o întrevedere. ~.i 
Richard Tottcrman. secretar do stat, 
secretarii! general al Ministerului 
finlandez al Afacerilor Externe.

tn cadrul discuțiilor s-a remarcat 
cu satisfacție evoluția ascendentă a 
folațLUor rpmâho-flnlandeza. care au 

, cunoscut, o dezvoltare dcoisebitS. in ” 
special In ■ urma vizitei ’ în Finlanda 
a președintelui ConsUlulul' de ' Stat 
al Republicii Socialiste Românii. 
Nicolae Ccauș&wu, șl a vizitai in 
România a președintelui Finlandei, 
Urho Kekkonen. Cele două părți au 
procedat,’ de asemenea, la un achlmli • 
fructuos de vederi in probleme pri
vind securitatea europeană șl alte 
aspecte ale situației In Europa și in 
lume.1 ■' J a !'
- ■ < r Y'î

CAIJIO 11 (Agerprea). — Congresul 
National l’nlc slr.ean și-a încheiat 
lucrările: desfășurate In capitala Re- 
publldi Arabe Egipt Informează a- 
Kenția 5LE.N.

în cursul dimineții de marți,’ cel 
131 membri al Consiliului Național 
Pâlestlnoan 6-au întrunit ocnîru a 
analiza recomandările și obsen’ațlîle

7 ■; • ‘ H; '

1

? ‘J -

Palestinean
CongresuL Natkina!

ț în amintirea acestui

4 ginâ în Lfitorla ■ umani- -------- —----
i tâUk .duo de 12 apri- ou.fost înregistrata îi A ?vdijf : tww I A-wA-n r» 8
t In‘U.R.S.U. ____ _ __
\ monautlcll". 
/ De atunci
I astatl omenirea a fost 
I martora multor altor 
( evenimente remarca- 
ț bile !n domeniul Invc.’î- 
I țigării și descifrării 
J tainelor din spațiul 
ț extraterestru, nunie- 
Îroșl aRi pămlntenl in

sert Indu-șl. numele in 
cartea ■ de aur' a cucc- 

. ri tor Hor Cosmosului — 
ț iar realizările In acest 
l domeniu vor continuu, 

fără îndoială, șl ta vil- 
ț tor. Dar cel dlnUl zbor 
1 cosmic al unui locul
i’ tor al planetei noastre 
J nu va fi ‘uitat nlci- 
l odată. 1007 aiația „Vonus-4“

Este unanim cunos- a xăcul primate mitau- — ---------- -
’ cută șl apreciată in rft;ori directe In ut- Um£,J'rem0, Î!î e,™ 

lume uriașa contribuție mosfera acostai pl___ '**
adusă" ta explorarea re,, Au urmai „Vcnus- 
Cosmosulu! ;de către 5“ și ..Venus-6", care 
primul stat socialist — au adus noi mărturii 
Uniunea Sovietică. în despre misterioasa 
perioada ce a trecut de noastră vecină coami- 
La lansarea — lâ 4 oc- că, și „Vesius-7“, care 
lombrle 1037 — a celui n coborit. In decembrio 
dinții' «atellt. artificial 1070, pe, suprafața pla
ni Tcrrel și de la zbo- netei. In prezent, evo- 
rul Sul Gagarin, în tooază In spațiu stația 
U.ILS.S. au fost lansa- automată „Vonus-8”, 
te sute de stații auto- tarata-ta 27 martie 
mate șl de nâve în Ju- 1^2, și caro urmează

i ral Pămlntutol, apte la V314 >n
! Lună, Marta șl Vanus, hina litlfe, 

flecare aduclnd onw?- ,'Un
11 nlril noi cunoșUnțe de 

neprețuit asupra Uni-
1 versului. Zborurile na- 
I ivclor pilotate „Voălbk” 

și .iVasJiod” au con
firmat;7 faptul că" omul 
poate Trăi, șl lucra in 
Cosmos. ’ Programele 
zborurilor următoare tre, ------ -----------
au fost lot mnl etan- cir cum terestru, lono- __
plexe șl Îndrăznețe, sferei, centurilor do progresului, 
mârdhd. ieșirea prt- radiații 81 clmpulul 
inului om (Alexei Leo- magnetic al Pămtatu-

, nov) ta spațiul cosmic luL proceselor fizice ce 
deschis," crearea prt- ite desfășoară ta Soare 
mei stații orbitale, zbo- ele. în același timp, 
ruri. Îngrop, menite să antei iții meteorologiei 
rezolve probleme com- „Meteor* contribuie la 
plicate de navigație IrabunătăUjea .conride- 
cosmică Șl altele; «, ;

Primele apăra! ~ - 
tomata trimise ta di-

stația automată „Mar- noastră; Pentru cuce- 
ț te-3”, mal precis apa

ratul el da coborlre, a 
aterizat lin pe supra
fața planetei- Mărie. 
Un asalt stăruitor a 
fost întreprins Șl asu
pra planetei Venus. în

rirea spațiului cosmic.
• b contribuție de sea

mă au 'adus și aduc , 
oamenii do’ știință, 
tehnicienii șl ceilalți 
specialiști In materie 
din S.UJ1., care, in 
decursul anilor, au rea
lizat asemenea perfor
manțe cum slnt debar
cările pe Lună ale as- 
tronauțllor din cadrul 
programului ..Apollo”, 
trimiterea unor nave 
de cercetare la mari

• distante spre alte pla
nete etc. De asemenea, 
alături de U.ÎLS.S.' șl , 
S.U.A au pășit in ul-

lumc uriașa contribuție moșiera acostai plane- cosmică, un sir de alte
■ ■ -r stata cu R. rP. Chineză,

um-u , u.;u Frânta. Anglie. Italia, 
noi mărturii Japonia, Canada. Se 

creează astfel posibili
tăți tot mal largi râe 

“colaborare a oamenilor, 
de știință din diferite 
țări în acest domeniu . 
științific de mare In- . 
teres pentru Întreaga 
omenire.

Aniversarea primu
lui zbor cosmic al u- 
nu! cetățean al Terrel 
prilejuiește an de nn 
reafirmarea năzuinței 
popoarelor ca viitorul 
să aducă no! Izbinzldn | 
cercetarea șl cunoaș
terea Universului, eă

CORESPON
DENTA DIN 
MOSCOVA

program 
silintin-

, . '"ost 
de cercetări .. 
ce se Infăptuleyto cu 
ajutorul sateliților 
din scria .,Cosmos”,
care■ oferii un -bogat proFni0^. J;0[.

• bagaj dor dotq asupra RS'^TsUtoUflce Bi tch" 
păturilor superioare nice caro să De folo-. 
ale atmosferei terea- Kitl- exclusiv In scopuri 
tro. «paliului cosmic oamenllor. al vieții fi

Agenția l'\A.S.S. jo- 
r.tinM că in Uniunea 
Sovietică ,a fost lansat 
marți satelitul artlfi- 1 
cfal al Pămlntulu! 
„Coimos-lSS”. la bi>r- i 
da! căruia este Instalat ' 
aparalai știinSific pen- !

«. rabllă a prognozelor
ite au- meteorologice. Iar sa- ;
*■’ lellțll de tip „Mol- tau coailnucrca cerce- ț

HANOI 11 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. inforrneaz.î ca guvernul R.D. 
Vietnam a dnt. marți; publicități! o 
declarație In legăturii cu escaladarea 
agresiunii S.U.-A. împotriva’ R. D. 
Vietnam.

înccplnd cu data da 6 aprilie șl 
plnă In prezent — ®o arată In decla
rație — ffute de avioane americane, 
inclusiv bombardforc-glgânt B-;52. 
zeci de nave aparțîhlnd flotei a ,7-a 
americane au desfășurat Duternlce 
atacuri împotriva zonei Vlnh Llnh 
și provincii lor Quong Blnh, Ha Tlnh 
șl Nghe An.

Toate acestea — subliniază decla
rația — constituie o nouă și extrem 

o încălcare a suveranității șl wcu- 
ritălll R. D. Vietnam, o gravă ne- 
reșpactare a acordurilor de lâ Ge
neva din 10M cu privire ,1a Vietnam 
și a normelor de drept Internațional, 
violarea angajamentelor asumate de 
guvernul S.U.A. cu privire la înce
tarea deplină ■ șl necondiționată a 
bombardamenteior asupra teritoriu
lui R D. Vietnam. , ’

Guvernul ILD. Vietnam — men
ționează declarația —. cheamă guver
nele șl pbpoareio țărilor ■ socialiste 
frățești, țările iubitoare do pace șl 
de dreptate, organizațiile Internatio
nale, popoarele întregi! .lurnl. inclu
siv poporul american, să acționeze 
ne!nilrzlnt-pentru a opri escaladarea 
războiului, de agresiune purtat de 
S.U.A.; .BâTș! Intensifice ajutorul șl 
sprijinul acordate luptei drepte a McCloskey, a refuzat să- specifice
poporului vietnamez, ca sl. celei a . '3""R “-’"'a «>"'«» «pn^rafire iwnini 
popoarelor din Laos șl- Cambodgla. 
pînă la' victoria finală-

in-încheierea declarației, guvernul

;<suasupra 
mulul

părțile convenind -ca următoa- 
eunlune stt albă loc. joi după- 

sediul Ambasadei S.U.A.

S. PODINÂ
mic.

rec’Jaf Lunii au furai- nla“ fac posibilă trans- Mrilor In spațiul a>8’ 
zat Informații ‘ștlln'Jti- rhiterea ta distanțe e- 
cc și fotografii de o norme a nrogramolpr 
„racilă importanță de televiziune.deosebită

de presă transmit
«

/

■t

or

5

:cn(la Iraniană de presă afirma că in urma scîs-
-------, ---_ — ■ —--- 7—■;

Național
fr?-mtita!e de 
Palesținean.

în cadrul lucrărilor congresului s-a 
ajuns In faza finală, a discutări! unul 
proiect .privind unificarea tuturor 
organizațiilor militare șl paramili
tare palestinene : sub. o singură 
comandă — transmite *a:{on'țl» 
M. E. N

pmiă capăt sprijinului acordat regi; 
muta! Tnleu.

NOI ÎNTĂRIRI AKEUENE 
Sl NAVALE AIJE S.U.A. 
IN ASIA DE SUD-EST

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Ministrul apărări! al S.U.A.. Meivin 
Laird; a anunțat că Statele Unite vor 
trimite. In cursul acestei s-ăptămlnl. 
hol -întăriri aeriene șț navale In A.?la 
de Kud-est. In Încercarea de a con
tracara acțiunile ofensive declanșate 
de forțele patriotico din Vietnamul 
de-sud. ' . k

Totodată. în cursul unei conferin
țe de presă.,purtătorul de cuvint-,nl 
Departamentalul de Slat. Robert

dacă există Emite geografice pentru 
raidurile de bombardament efectuate 
în prezent de aviația americană a- 
supra R. D. Vietnam.

Leonid Brcjnev, Ba_ 
nerai ai C.C. ril P.C.U.S.; l-a primit 
pe Helnz Kilhn, primul ministru ăl 
landului Renan ia de Nord-Westfalla. 
președintele Bundearatulul IU F. a 
Germniiîei, anunță agenția -T.AȘ.S. 
Cu acest prilej, o avu: loc o convor
bire prietenească In probleme actuale 
ale dezvoltării relațiilor dintre 
U.R.S.S. »șl R.F.G. pă baza tratatului 
semnat între cele do.Fi țări ta Mos
cova la [12 august 1970. Helnz KOhn 
face o vizită in Uniunea Sovietică la 
invitația guvernului Foderațlel* Ruse.

în Berlina! occidental ? 
avut ,!oc o convorbire intre repre
zentantul MLnisterulul ‘ Afaceri^ 
lor Externe al R.D. Germane, Ioa- 
chim Mltdank, șl reprezentantul Se
natului vest-beriUi’Cz, GOnter Strove. 
Au fost; dezbătute probleme-care re
zultă din aplicarea temporară a re- 

■ glemoatărilor privind vizitele -cetățo- 
nllor vcstrberlinezi, In R.D.G. D-. 
Mltdank! a informat eă Intre 23 mm> 
tie și ă aprilie au vizitat R.D. Ger
mană 449 Jtîî cetățeni din Berlinul oc
cidental; Reprezentanții celor două 
părți aut calificat măsurile R.D.G. do 
a permite temporar acosta vlzlto 
drept o| contribuție la destindere.

Congresul internațional 
al femeilor de carieră juri
dica, avind ca temfi „Protecția" fa
miliei, femeii șl copilului, pentru 
drepiiiri sociale”, a luat Rflrșli la 
Antibes (Franța)- Din România, lâ 
dezbateri a participat Ionela Contes
tai, judecător la Tribunalul’Suprem, 
care a expus aspecte ale protecției 
familiei șl tinerelului In țara noastră. 
Reprezentanta țării noastre a fost 
aleasă iln Consiliu! federației. Inter
naționale a femeilor de carieră Ju
ridică.

* ’ ' , • 'i' t'' ■

Idunorea generală a Fe
derației iniernaționalo da 
marketing, ,r,îrun’ia recent ia 
Washington, a ales In unanimitate In 
funcția’ do președinte al Federației po 
’ ? <F:.L;S ‘"rtii...X; rii-v”■’ ■ *;) ■»

’' ’’ ‘ - * • * . ’■ r r.t‘- F-‘ ”1 " • »
cuixwcuîul om de știință Italian de 
origine română, prof. dr. ..Constantin 
DrhgnîL

Schimbul instrumentelor 
de rntiîicine privind Con
venția consulară dintre 
România și Italia a avut I<5C 
Ieri la Ministerul Afacerilor Externe 
al ItaileL Documentul privind schim
bul Instrumentelor de ratificare a fosl 
semnat de către Iacob lonașcu. am
basadorul României la Roma, și de 
ministrul Mario Pinna Cabonl, direc
tor, general In Ministerul Afacerilor 
Externe al Italiei■ . * . ■ . s-

Premierul Consiliului do 
Stol al B. P. Chineze, Ciu En- 
lal, șl CI PIntfel, ministrul afacerilor 
cisterne, au avut o Întrevedere cu de
legația OrgantzuUol petitru Eliberarea 
Palestinei, condusă de Abu Nido.1, 

S aflată In vizita la Pekin. întro cele 
două părți a avut loc o convorbiră 
co-dinla. prtclenesi.vca, relnleaxA agen
ția China Nouă. Marți, delegația pa- 
lesllncnnă a părăsit. Pekinul.-

• Poetul Nicolas Guillen, 
prejedlntale Uniunii scriitorilor 
ji artlftllor plastici din Cuba 
(U.N.E.A.C.), a primit, la ‘-se- . 
dial uniunii', pa Gabriel Dlmi- 
scanu, rcdactorricf adjunct al 
revistei „Romania Utorarâ", 
Paul Vasilescu, secretar al U- 
nlunll artlftilor plastici, j;l Va
leria Crlrtea, critic literar, a- 
flafl în vliitd tn Cuba, in ’ca
drul schimburilor culturale ro- 
mdno-eubane:c. Cu acast prilej, 
a avut loc o convorbire cordi
ală. prietenească, in cadru! că
reia au fost subliniate bunele 
legături dintre uniunile de cre
ație din România ji Cuba (Co
respondentă de la V. Staniale).

întrevedere W. Brandt - 
0. Palme. Primu' miniștrii al Sue
diei, Olaf Palme, care . ®e . află în 
IL F. a Germaniei intr-o vizită neofi
cială de trei zile, la Invitația federa
ției sindicatelor veat-germnne, a avut 
o întravedero’ cu cancelarul federal, 
Willy Brandt în cătinii co:ivo?'.ii " 
au fost abordate probleme privii ' 
Iațlllo dintre Piața comună lărgită și 
țările membre ole A.E.L.S., relațiile 
guvernului de la Bonn cu țările so
cialiste, rciațllie Est-Vest etc.

Un protocol de coopera
re algcrimio-chinez 13 pr°- 

■ blemele sănătății, publice a fost Sem
nat ta Alger — anunța agenția Al
geria -Prcsse.Service. .în baza acestui 
protocol. B.P. Chineză vă trimite în 
Algeria un nou efectivele 1K) da 
medici care î.?l vor desfășura actlvl- 

. laica In regiunile de est alo țârii.

Președintele Frtmjei,Geor- 
ges Pompidou, a pledat marți seara, 
inir-o alocuțiune radiotelevizată, prin 
care a inaugurat. In fapt, campania 
electorală. în vederea referendumului 
de. la 23 aprilie. In favoarea unei 
prezențe masive la urne șl-a unul 
vot aflrmallv In ceea ce privește 
proiectata lărgire a Pieței comune.

J
N. Poilgoniîi în Turda.

Nikolai PodgoraU, președintele Prezi
diului Sovtotulul Suprem al U.R.SJ5.. 
a Eoali .marii ta Ankara. Intr-o vizi
tă oficială, transmite agenția TA.S.S.

Congresul extraordinar 
al Partidului Radical din 
Chile - grupare politică compo
nentă a Frontului Unității .Populare 
— ș'-a reafirmat sprijinul, paatru pro
gramul guvernamental șl pentru ac- 

er eraL Uunlle privind consolidarea imltăill 
■birtior forțelor de stingă In fața uneltirilor 
'nE.re~. opoziției. S-a, cerut, totodată,• guver-

ți

i

nulul șă procedeze la naționalizarea 
bunurilor companiei nord-americane 
International Telegraph ar.ri Tel>i- 
phone. (I.T.T.).

Dup& vIoIcdIu! cutremur care a rgudult în zorii zilei de luni o 
vâslă zonă a regluuil muntoase Zagros, inircgul Iran este mobllixat 
acum in operațiunile do salvare a supravieltiilorilor. Operațiunile do 
salvare se desfășoară în cpntll|il extrem de dificile. în tot cursul zilei 
de luni, avalanșe de pietre au continuat să se rostogolească pe pan
tele muntoase șl 45 dln cclc GO do'sale care se aflau In zona epicen
trului au fost rase de pe suprafața pămînlulul.

Marți dimineața, agenția iraniană de presă afirma că în urma seis
mului,și-au pierdut viata 5 KM de persoane, cea mai maro parte prinse 
sub dărimăiurl. - ■
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>,OSCAR 71"
f«a HoL’ytcood a avat loe 

seara ceremonia depernărU 
miilor „Oscar“ pe anul
(cea dc-a 44-a din. istoria A-, 
etuiemiei americane de film). 
Ce! mai bun film cl anului a 
fost apreciat „The French Con- . 
nection*, Yeaîlzat de William 
Friedlrin; cure a cucerit fi d!s- 
țlnclla acordată celui 'mai bun 
regizor. Prenililc de': interpre- 
târe au fost doblridite de Jane: 
Fonda fi Gene Hackman (pen
tru.. rolurile- jucale tn filmele 
„Klute" și, respecți». „Thc 
French Connection”). '

Momentum principal a’ cere
moniei l-a conitituit, irită, de
cernarea Premiului special, d- 
cordat — „pentru contribuția 
incalculabild la . transformarea 
Jilmului Inîr-a artă a acestui se
că!" — lui Charles Châplln. 
Este cel de-a! doilea „Oscari, 
dupfi cel primit in 1029. pentru 
filmul pCifcuP, pe care marele 
actor'ii'ciicereție fii cariera' t®

peru Măsuri 
pentru asigurarea 

participării populare 
la dezvoltarea țării

LIMA 11 (Age-prca). — Guvernul- 
peruan a aprobat legea de organiza
re și funcționare a Sistemului națio
nal de sprijin pentru mobilizarea so
cială (SINAMOS) — organism gu
vernamental ce-ș! propune să reali
zeze o participare conștientă, activă 
e poporului la Îndeplinirea sarcinilor 
de dezvoltare socială și economică a 
tarta în preambulul actului conștttu- 
t!v st> subliniază că ..proceșul politi
co-social pe care s-a angajat țara, in- 

, cepind din 1M3. tșl bazează,esența sa 
revoluționară pe propunerea de -a m 
înfăptui transformări substanțiale In 
structura puterii tradiționale din 
Peni”. ‘

.Generalul Leonidaș Rodrlguez, șe
ful Sistemului național de sprijin 
pentru mobilizarea socială, a declarai, 
In .cadrul unei emisiuni televizate, că 
este Imposibil să se treacă la trans
formări revoluționare fără ajutorul 
forțelor populare organizate, relatea
ză agenția Prettsa Latina.
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