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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

întrecerea
chimiștilor

FAPTE SI REZULTATE REMARCABILE
->

ÎN PREZENTA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

IERI A AVUT LOC CONSLATUH MIM EE PARTE 
SI DE STAT DIN MtMSIHK SI INSTITOTII GEMTRfiLE

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a avut loc, joi. 11 aprilie, 
Consfătuirea activului de partid și 
de stat din ministere și instituții 
centrale.

Consfătuirea de lucru, care s-a 
desfășurat în sala Palatului Repu
blicii Socialiste România, a reunit 
consiliile de conducere, membrii 
comitetelor de partid și ai birou
rilor organizațiilor de bază din 
ministere și instituții centrale, re
prezentanți ai consiliilor și comi
tetelor oamenilor muncii și ai or
ganizațiilor de partid din centrale 
și întreprinderi, activiști de partid 
și de stat.

Cel peste 3 000 de participanți 
la consfătuire au făcut o caldă și 
însuflețită primire conducătorilor 
partidului și statului nostru, și-au 
manifestat — și cu acest prilej _ 
profunda lor satisfacție și mîndrie 
patriotică față de alegerea to
varășului Nicolae Ceaușescu ca 
președinte al României socialiste, 
încrederea deplină in partid și se
cretarul său general, hotărîrea de 
a milita neabătut pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale P.C.R., pentru per
fecționarea continuă a întregii 
vieți economice și sociale, pentru 
realizarea exemplară și Ia nivelul 
exigențelor actuale a sarcinilor pe 
care societatea socialistă le pune 
în momentul de față in dezvoltarea 
sa multilaterală.

în aplauzele puternice, îndelungi, 
aie celor prezenți, in prezidiul 

consfătuirii au luat loc tovarășii 
NICOLAE CEAUȘESCU. Emil 
Dodnaraș. Maxim Berghianu, 
Elena Ceaușescu. Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Florian Dănălachc, 
Emil Drâgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Constantin Bâbălâu. Cornel Bur
tică, Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Magdalena Filipaș, Mihai 
Gere. Ion Ioniță, Vasil e Patilineț, 
Ion Pățan, Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului, Ni
colae Agachi. ministrul indus
triei metalurgice, Ioan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, Ma
tei Ghigiu, ministrul construcțiilor 
industriale, Angelo Miculescu, mi
nistrul agriculturii, industriei a- 
limentare și apelor. Ion Traian - 
Ștefănescu. prim-secretar al CC. 
al U.T.C.. ministru pentru proble
mele tineretului, Nicolae Matei. 
Constantin Petre și Nicolae Con
stantin. secretari ai Comitetului 
municipal București al P.C.R., Ni
colae Popa, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiu
lui București, Ion Comănescu, se
cretar al Comitetului de partid de 
la Ministerul Minelor, Petrolului 
și Geologiei, Aurelia Mitican, se
cretar al Comitetului de partid 
de la Ministerul Industriei Ușoa
re, Emil Spirea, secretar al Comi
tetului de partid de la Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, Decebal Urdea, secretar al 
Comitetului de partid de la Mi

nisterul Finanțelor, și Stelian 
Cristescu, locțiitor al secretarului 
Comitetului de partid de la Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini-Unelte și Electroteh
nicii.

Deschizînd lucrările consfătuirii, 
tovarășul Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid 
București, a prezentat, în nu
mele biroului Comitetului mu
nicipal de partid, unele as
pecte din activitatea desfășurată 
de consiliile de conducere și orga
nizațiile de partid din ministere 
și instituții centrale pentru înfăp
tuirea programului adoptat de 
Congresul al X-lea și Conferința 
Națională ale P.C.R., de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră.

In cadrul consfătuirii — care 
și-a propus să examineze stilul și 
metodele de muncă ale organelor 
colective de conducere și ale or
ganizațiilor de partid din minis
tere și instituții centrale, să gene
ralizeze experiența pozitivă și să 
determine îmbunătățirea în conti
nuare a activității acestora în ve
derea transpunerii cu succes în 
viață a sarcinilor și atribuțiilor 

DIN CUVINTUL PARTICIPANTILOR 
LA DEZBATERI

PAGINA A ll-A

care le revin din hotărîrile de par
tid și de stat, din indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — au 
avut loc ample dezbateri, la care 
au participat tovarășii : loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, Du
mitru Gherghișan, prim-secretar 
al Comitetului P.C.R. al sectorului 
1 din Capitală, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Aurelia Mitican. se
cretar al Comitetului de partid 
din Ministerul Industriei Ușoare, 
loan Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehno
logie, Angelo Miculescu, ministrul 
agriculturii, industriei alimentare 
și apelor, Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului, Emil Spi
rea. secretar al Comitetului de 
partid de la Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor, Du
mitru Necșoiu, prim-secretar al 
Comitetului P.C.R. al Sectorului 
7 din Capitală, Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor industriale, 
Gheorghe Gheorghiu, secretar al 
Comitetului de partid din Minis
terul Industriei Metalurgice, Ale
xandru Roșu, directorul general al

(Continuare în pag. a V-a)

Tn acest an sînt prevăzute noi șl Importante sporuri de producție 
In industria chimică. Astfel, comparativ 'cu realizaiile din anul 1973. 
planul prevede o creștere a producției cu 31,2 la slitâ, din care cea a 
ramurii chimice propriu-zise — de 36,2 la sută, dinamică anuală nein- 
tîlnltă incă in cei 25 de ani de dezvoltare a industriei chimice roma
nești. Ritmul de înnoire al producției este, de asemenea, susținut, 
urmtnd să fie asimilate 240 produse chimice noi, ponder-a producției 
de sortimente noi și reproiectate, cu performanțe îmbunătățite, ndi- 
cindu-se la 25 la sută din totalul producției globale a Ministerului 
Industriei Chimice. Pentru Îndeplinirea acestor sarcini deosebite, 
mobilizatoare, chimiștii țării, puternic angajați in întrecerea socia
listă, depun eforturi susținute, cinstind prin rezultate de prestigiu 
apropiata sărbătoare a muncii, cele două mari evenimente : a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei fi Congresul al XI-lea al partidului.

Combinatul petrochimic din Bor- 
zești a chemat in acest an la în
trecere unitățile Industriei petro
chimice, organice șl dc fibre chi
mice. La cit se ridică rezultatele 
obținute In îndeplinirea planului 
și a angajamentelor ?

Peste tot, instalațiile lucrează din 
plin, unele (lepășindu-șl cu mult 
parametrii proiectați. Ca urmare, 
in primul trimestru chlmiștii de po 
Valea Trotușulul au realizat peste 
prevederile planului mai mult do 
1 635 tone acid clorhidric, 1 000 tone 
duplitox. 250 tone hlpoclorit do 
sodiu, 531 tone polistircn, însem
nate cantități de benzine, motorine 
și alte produse necesare economiei 
naționale. Totodată, au fost recu
perate integral restanțele la deto- 
xan, fenol și p.v.c., precum și ne- 
realizările la producția marfă pla
nificată.

La polist'.ren, fenol, scetonă, ca 
și in celelalte secții, oamenii sint 
preocupați să găsească cele mai 
potrivite căi de a „smulge" insta
lațiilor producții tot mai mari. La 
instalația dc fabricarc a acidului 
monoclor-acetlc, bunăoară, maistrul 
Nicolae Brătianu, împreună cu 
alți tovarăși de muncă, a reușit 
ca prin reconsiderarea fluxului teh
nologic să pună in funcțiune, cu a- 
celeași utilaje, o a treia linie de 
distilare. Efectul : capacitatea de 
producție a instalației a sporit cu

LA SĂVINEȘTI 

PRIMA ȘARJĂ IA 
„GAPROIACTAMA 111“
PIATRA NEAM? (de la co

respondentul „Scinteii", Ion Ma
nea). — Colectivul Combinatului 
de fire și fibre chimice din Săvi
nești a elaborat prima șarjă de 
Lactamă la noul obiectiv „Capro- 
lactamă III", construit aici in 
scopul asigurării materiei prime 
necesare obținerii unei game 
foarte largi de produse din fa
milia „Relon". Odată cu pune
rea in funcțiune a noului obiec
tiv s-au creat condiții pentru 
asigurarea in mod ritmic a ma
teriei prime necesare instala
țiilor de relon și deci pentru 
recuperarea restanțelor Înregis
trate in primul trimestru al 
anului. Nu trebuie uitat, că, in 
trimestrul I, datorită lipsei de 
materii prime — in principal 
a acrilonitrilului de la Pitești — 
chimiștii din Săvinești au rămas 
datori economiei naționale cu o 
producție importantă. Iată de 
ce. din inițiativa și sub condu
cerea directă a organizației de 
partid, alături de eforturile pe 
care le depune pentru finaliza
rea programului de investiții, 
colectivul din Săvinești acțio
nează ferm și în scopul atrage
rii în circuitul productiv a tu
turor resurselor interne. Ne re
ferim la utilizarea gospodăreas
că a materiilor prime, prin re
topirea și reintroducerea in pro
cesul de producție a tuturor 
deșeurilor de melană, recupera
rea gazelor reziduale de la fa
bricarea acetilenei, ceea ce echi
valează cu circa 12 000 tone 
combustibil convențional pe an, 
devansarea termenului de atin
gere a parametrilor proiectați 
la noile obiective, conectarea la 
circuitul productiv a primei in
stalații pentru fabricarea fire
lor de relon tip covor și altele. 
Toate aceste măsuri au început 
să-și arate roadele. Acum, pla
nul fiecărei zile și decade este 
îndeplinit ritmic. Mal mult, in 
prima decadă a lunii aprilie, de 
pildă, la unele sortimente au 
fost înregistrate depășiri sub
stanțiale. Aceasta constituie o 
garanție că la bilanțul întrece
rii socialiste, care se desfășoară 
în cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și 
a celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, chimiștii din Săvi
nești se vor prezenta cu bune 
rezultate.

20 la sută. Preocupări de a ob
ține producții suplimentare pe n- 
ccleași suprafețe construite există 
și la instalația dc amine 2.4 D. 
Maiștrii Mihai Botezatu și Ion Ig
nat au depistat toate „locurile în
guste" șl, printr-o seamă de lucrări 
de mică mecanizare, au reușit să 
dubleze capacitatea de producție a 
instalației.

îmbunătățiri tehnologice asemă
nătoare au fost întreprinse și la 
instalațiile de acetilenă-cracare, es- 
teri-amine, hcxacloran și altele. In 
urma unui studiu amănunțit, un co
lectiv de muncitori și tehnicieni, 
condus de inginerul Valentin A- 
nastasiu, de pildă, a ajuns la con
cluzia că instalația de purificare a 
acctilcnei poate primi un debit de 
gaze cracate mai mare cu circa 
10 la sută. Perfecționările aduse 
au făcut ca aceasta să-și sporească 
simțitor capacitatea și, ca atare, 
restanțele din luna ianuarie să fie 
recuperate in scurtă vreme.

— Rezultatele noastre ar putea 
fi mult mai bune dacă n-am în- 
timpina unele greutăți in aprovi
zionarea cu materii prime — ne 
spunea inginerul Petre Bunea, di
rectorul general al combinatului, 
în perioada care a trecut de Ia 
începutul anului am rămas in res
tanță cu circa 4 000 tone dc cauciuc 
sintetic, datorită faptului că com
binatul din Pitești nu nc-a livrat

A apărut

NICOLAE CEAUSESCU
Cuvîntare la ședința comună 
a consiliilor oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară 

și germană 
5 APRILIE 1974

EDITURA POLITICĂ

SEMĂNATUL

PORUMBULUI

REPEDE

SI BINE!
9

Maximă atenție calității lucrărilor 
pentru a se evita pierderea apei din sol

în această perioadă, una dintre 
cele mai importante lucrări agricole 
este insămințarea porumbului, care 
odată cu încălzirea timpului s-a in
tensificat in toate zonele țării, 
existind premise pentru a fi înche
iată peste tot la timpul stabilit și 
in condiții calitative corespunză
toare. Ținind seama de caracterul 
uscat al acestei primăveri, ministe
rul de resort a recomandat să se 
acorde maximă atenție calității fie
cărei operațiuni — de la pregătirea 
terenului pină la semănat — să se 
adapteze tehnologia acestei culturi 
la condițiile specifice din fiecare 
unitate agricolă și de pe fiecare 
parcelă de teren. Peniru a crea 
condiții bune de răsărire și dezvol
tare a plantelor, este necesar să se 
execute cu grijă lucrările de pre
gătire a patului germinativ, in ve
derea evitării pierderilor de umidi
tate. Strins legat de aceasta, impor
tant este ca in toate unitățile agri
cole să se acorde atenția cuvenită 
organizării lucrărilor in flux con
tinuu, in așa fel incit in aceeași zi 
să se facă atit pregătirea patului 

RELATĂRI DIN JUDEȚELE MEHEDINȚI, SĂLAJ, BUZĂU
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In ziarul de azi
O Cind îți bizui activitatea pe capacitatea 
întregului colectiv • Maiștrii atelierelor-școală 
O Rubricile noastre: Telex cetățenesc; Con
semnări; Faptul divers; Curier juridic; Sport;

De pretutindeni; Răsfoind presa străină

mari cantități de fracție propan. în 
ciuda acestei situații, ne străduim 
ca ncrealizările de la unele insta
lații să le compensăm cu alto pro
duse, ca pollclorurâ de vinii, po- 
listiren, clor, mult solicitate pe 
piețele internă și externă. Prin in
termediul ziarului „Sclnteia", In 
numele miilor de oameni al muncii 
dc pe platforma Borzeștl, adresăm 
un apel călduros chimiștilor din 
Pitești pentru a urgenta punerea in 
funcțiune a instalației de piroliză 
spre a livra materia primă necesară 
fabricării cauciucului sintetic. în 
felul acesta, cei din Pitești iși vor 
onora cuvintul și contractele, ne 
vor ajuta să Îndeplinim în mod e- 
xemplar sarcinile dc plan și an
gajamentele asumate in întrecerea 
pe acest an.

★
Zile de muncă rodnică, zile de 

Întrecere entuziastă și la „Danu
biana" din București. Ce este ho- 
tăritor in îndeplinirea planului și 
angajamentelor asumate de colec
tivul de aici, in intimpinarca lui 
1 Mai, in anul 30 al eliberării, 
In anul Congresului al XI-lea al 
partidului ?

— Oricît de moderne ar fi tehno
logiile șl mașinile noastre — ne 
spunea tov. Remus Ganga, secreta
rul comitetului de partid al între
prinderii — succesul in producție 
este în cele din urmă decis tot de 
oameni. Prin prisma acestui adevăr 
am conceput organizarea și condu
cerea producției, întreaga „bătălie" 
pentru realizarea planului și a an
gajamentelor pe acest an, pentru 
înfăptuirea cincinalului înainte de 
termen.

— Deci, omul are rolul hotăritor...
— Exact, intervine ing. Dumitru 

Nicolaescu, directorul întreprinde
rii, care adaugă :
(Continuare în pag. a IlI-a)

germinativ, cit și crblcidarca șl se
mănatul. Evitarea decalajului intre 
aceste lucrări este una din măsurile 
menite să contribuie la prevenirea 
pierderii de apă din pâmint.

Conducătorii unităților agricole, 
speciaL’știi să controleze in perma
nență modul in care se aplică in
dicațiile date, să îndrume pe me
canizatori pentru folosirea la în
treaga capacitate a mijloacelor me
canice, să asigure reglarea lor co
respunzătoare. Deosebit de'impor
tant este să se acorde prioritate 
însămințării porumbului pe terenu
rile neirigate, pentru ca săniinta să 
beneficieze de umiditatea din sol, 
iar pc terenurile amenajate pentru 
irigații să se intensifice udările de 
aprovizionare.

Muncind cu hărnicie și pricepere, 
cu exigență și responsabilitate, me
canizatorii și cooperatorii, specia
liștii agricoli sint chemați să asi
gure insămințarea porumbului in 
timpul ootim și ia un înalt «nivel 
agrotehnic, ținind seama de condi
țiile climatice din această primă
vară.
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DIN MINISTERE SI INSTITUȚII CENTRALE
1 1

Tn cuvTntul «Su. tovwrăjul 
GHEORGHE CIOARĂ
râ. în cadrul amplei activități des
fășurate pentru accelerarea pro
gresului economic și social al patriei, 
parlidul nostru, in frunte cu secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a promovat cu statornică 
consecventă. Încă de la Congresul al 
IX-lca. perfecționarea conducerii $i 
organizării vieții politice, economice 
și sociale ca linie directoare a dez
voltării modeme a Romăniei.

După cum se cunoaște, sarcinile pe 
primii trei ani ai actualului plan 
cincinal au fost Îndeplinite si dc- 
răsite. obtmindu-se suplimentar, ne 
întreaga tară, o producție indus- 
tri.riă in valoare de 30 miliarde lei. 

Subliniind progresele obținute in 
îmbunătățirea activității ministerelor 
și instituțiilor centrale, comitetul 
municipal de partid apreciază, tot
odată. că aportul organelor colective 
dn conducere din aceste instituții ar 
putea fi considerabil mai mare dacă 
in stilul și metodele lor de muncă 
nu s-ar manifesta însemnate neajun
suri. principalul dintre acestea con- 
Ftituindu-1 faptul că nu toate mi
nisterele și organele centrale, con
ducerile acestora acționează cu fer
mitatea necesară pentru aplicarea 
întocmai și la timp a hotăririlor de 
partid și de stat, a propriilor lor 
hotâriri.

Referindu-se. In continuare, la 
consecințele acestei situații — în
târzieri în modernizarea unor pro
duse și tehnologii, in îmbunătățirea 
standardelor pentru materii prime, 
insuficienta preocupare pentru calita
tea unor produse, neaplicarea inte
grală a prevederilor privind optimi
zarea transporturilor. întârzieri in 
lucrările privind simplificarea evi
denței și a perfecționării sistemului 
informațional, prospectarea cu înce
tineală a nevoilor partenerilor ex
terni — vorbitorul a arătat că nici 
organizațiile de partid nu au acțio
nat in mod hotărit pentru a determi
na ca fiecare lucrător, toate cadrele 
cu munci de răspundere să acționeze 
in spiritul hotăririlor de partid și al 
legilor țării.

Lipsuri s-au manifestat la unele 
ministere și organe centrale și în 
ceea ce privește desfășurarea unei 
munci in perspectivă. Nu s-a urmărit, 
de exemplu, totdeauna cu fermitate 
asigurarea noilor capacități de pro
ducție cu muncitori calificați, maiștri, 
tehnicieni și ingineri ; nu au fost a- 
sigurate din timp documentațiile 
și utilajele unor noi obiective de 
investiție ; sint cazuri in care se 
manifestă lipsă de promptitudine și 
operativitate in rezolvarea proble
melor. îndeosebi în domeniul coope
rării interuzinale și al aprovizionării, 
în insuficientă măsură a stat in a- 
tenția ministerelor și instituțiilor 
centrale problema eficienței activi
tății economice.

Neajunsurile menționate sînt dato
rate in marc parte deficiențelor care 
se mențin in stilul și metodele de 
muncă ale organelor colective de 
conducere din unele ministere și 
instituții centrale. Din analiza efec
tuată in organizațiile de partid din 
ministere a rezultat tendința multor 
cadre de a nu se deplasa in unitățile 
din subordine, de a înlocui activita
tea de control și îndrumare cu vehi
cularea unui număr mare de hirtii, 
de a limita contactul cu terenul mai 
ales la convorbiri telefonice, tele
xuri. chemări de delegații la insti
tuirile centrale. Sint insă si situații 
cind Drezența cadrelor de conducere 
in unităti nu este urmată de rezol
varea operativă a problemelor cu 
care se confruntă întreprinderile. Un 
exemplu semnificativ in acest sens 
îl constituie si faptul că multe din 
propunerile făcute in adunările ge
nerale ale oamenilor muncii nu-și 
găsesc soluționarea corespunzătoare 
si competentă din partea reprezen
tanților organelor centrale. Este ne
voie să se perfecționeze continuu 
raporturile dintre organele centrale, 
ministere, centrale industriale si în
treprinderi. precum si dintre minis
tere si organele locale de partid si 
de stat.

Oprindu-se asupra activității de 
selecționare, pregătire si promovare 
a cadrelor, vorbitorul a insistat a- 
supna aplicării cu mai multă fermi
tate a principiului rotarii acestora, 
în asa fel incit să se asigure o mai 
bună cunoaștere de către aceștia a 
realităților din unităti si promova
rea unui spirit de muncă intransi
gent si operativ.

Un capitol important l-a constituit 
analiza, in spirit critic si autocritic, 
a modului cum comitetul municipal 
de partid și organele de partid ale 
sectoarelor au îndrumat organiza
țiile de partid din aceste instituții 
pentru realizarea sarcinilor si a atri
buțiilor ce le revin, a metodelor si 
stilului de muncă. Printre acestea, 
s-a relevat că in cursul anului tre
cut comitetul municipal a organizat 
un control in 11 ministere si insti
tuții centrale de stat privind stilul 
de muncă al organizațiilor de partid 
pentru realizarea hotăririlor Plena
rei C.C. din februarie-martie 1973 ; 
diferite aspecte ale activității unor 
ministere, centrale și întreprinderi 
au fost analizate in ședințele ple
nare de birou și secretariat ale co
mitetului municipal de partid și 
ale comitetelor de partid ale 
sectoarelor. în același timp însă, 
■e apreciază că nu au fost antrenate 
n suficientă măsură organele și or
ganizațiile de partid, activul accsto- 
•a. toți comuniștii, pentru a crește 
•ăspunderea lor colectivă in indepli- 
îirea sarcinilor ce revin ministere- 
or.
Informînd, in încheiere, că pe 

rimestrul 1 al acestui an intre- 
irinderile din industria Capitalei 
i-au îndeplinit principalii indicatori 
le plan, depășind producția globală 
u 257 milioane lei, producția-marfă 
- cu aproape 400 milioane lei, iar la 
xoort — cu 22 milioane lei valută, 
ovarășul Gheorghe Cioară a arătat 
ă organizația de partid a Capitalei 
;i propune ca, pină la 23 August, in 
instea celei de-a XXX-a aniversări 

eliberării patriei, să realizeze o 
roducție suplimentară in valoare 
e 1 miliard iei.
Ca urmare a politicii consecvente 

romovate de conducerea partidului 
i statului, a sprijinului permanent, 
indicațiilor prețioase primite din 

artea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
ersonal, a arătat în cuvintul său 
jvarășul I0AN AVRAM, in' 
ustria construcțiilor de mașini gre- 
» a înregistrat in ultimii ani cele 
lai înalte ritmuri de creștere a pro- 
ucției. Ca urmare, in primii trei 
ni și trei luni ai cincinalului, in 
cest sector s-au realizat neste nre- 
ederi produse in valoare de aproa

pe 5 ă miliarde lei. în prezent, preo
cuparea conducerii ministerului, a 
comitetului de partid, a comuniști
lor, a tuturor lucrătorilor este eli
minarea neajunsurilor din activita
tea de dezvoltare în perspectivă a 
industriei constructoare de mașini 
grele, de accelerare a procesului de 
înnoire a producției. Vorbitorul a 
cxnus apoi principalele măsuri stabi
lite in vederea mai bunei organizări 
a producției, a cooperării cu celelal
te ministere și organe centrale, a uti
lării și dezvoltării întreprinderilor, a 
accelerării ritmului de introducere in 
fabricație a produselor noi. precum 
și a procesului de integrare a unor 
produse. în concordanță cu cerințele 
economiei naționale.

Ocupindu-se de stilul și metodele 
de muncă ale cadrelor de conducere 
și ale celorlalți lucrători din minis
ter. vorbitorul a arătat că aceștia 
țin un contact mai strins cu între
prinderile și centralele, fapt ce le 
permite să cunoască mai bine pro
blemele cu care se confruntă. Este 
necesar să se acționeze insă cu mai 
multa hotărire in direcția întăririi 
răspunderilor și competențelor, eli- 
minindu-se astfel nminările in re
zolvarea problemelor atit in minister, 
cit și în centrale și întreprinderi.

Luind cuvintul, tovarășul

TRU GHERGHIȘAN ” ar5l“l 
in ultima perioadă. Comitetul de 
nartid al sectorului 1 a acționat cu 
mai multă fermitate pentru crește
rea capacității politico-organizatorice 
a organizațiilor de partid din cele 
17 ministere si instituții centrale care 
îsi au sediul in acest sector, pentru 
întărirea spiritului partinic al comu
niștilor și celorlalți lucrători, a exi
gentei și combativității revoluționa
re. pentru o mai mare receptivitate 
si operativitate in aplicarea in viață 
a hotăririlor de partid și a legilor 
Urii.

Problematica dezbaterilor în con
siliile de conducere și birourile exe
cutive ale ministerelor și instituții
lor centrale, in organizațiile de bază 
si in comitetele de partid este ori
entată cu precădere in direcția rea
lizării sarcinilor de plan, a stabilirii 
unor măsuri previzionale care să 
conducă la realizarea actualului cin
cinal înainte de termen.

în urma vizitelor de lucru, 
a indicațiilor si analizelor efectuate 
in prezența tovarășului Nicolae 
Ceausescu au fost întocmite planuri 
de măsuri concrete, cu termene si 
responsabilități precise, care sint ur
mărite si analizate periodic în co
mitetele de partid și consiliile de 
conducere ale ministerelor. Totodată, 
trebuie să arătăm insă că ne deba
rasăm greu de rutina, că mai sînt 
unii care înlocuiesc răspunderea si 
angajarea directă in rezolvarea sar
cinilor cu hirtii. cu ședințe.

în încheiere, vorbitorul a propus 
extinderea analizelor efectuate de 
consiliile de conducere ale ministe
relor direct la fata locului, o pre
cizare mai clară a răspunderilor ce 
revin comitetului de partid al sec
torului in ce privește activitatea de 
control si îndrumare a muncii orga
nelor si organizațiilor de partid din 
ministere si instituții centrale, pre
cum si studierea acordării dreptului 
de control organizațiilor de partid 
din ministerele economice.

După ce a subliniat că măsurile 
luate pentru organizarea industriei 
extractive, îndrumările date de to
varășul Nicolae Ceaușescu au creat 
cadrul organizatoric al unei activi
tăți mai eficiente, tovarășul BUJOR
ALMĂȘAN s-a referit la faptul
că. deși in Ministerul Mine- 
Eor. Petrolului si Geologiei, sint 
cadre bine pregătite, cu experiență 
in activitatea productivă, totuși de 
multe ori problemele ce apar nu se 
rezolvă cu operativitatea necesară. 
Aceasta deoarece cadrele care lu
crează in minister nu sint investite 
totdeauna cu puterile și răspunderea 
necesare. La rindul său. nici condu
cerea ministerului nu a fost sufi
cient de exigentă. Totodată, in prac
tică. unele centrale. înțelegindu-și 
greșit competentele, fie că așteaptă 
rezolvarea tuturor problemelor de la 
minister, fie că nu dau* curs indica
țiilor și ordinelor primite. Pentru 
rezolvarea problemelor in unități, 
lucrătorii din minister trebuie să co
laboreze mai strins și mai direct cu 
organele locale de partid.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
utilitatea luării unor măsuri hotă- 
rite pentru reducerea birocrației și 
perfecționarea atit a sistemului in
formațional economic, cit și a unor 
reglementări normative.

în legătură cu colaborarea cu or
ganizația de partid a ministerului s-a 
arătat că ministrul și adjuncții săi 
fac informări periodice și sistematice 
în fața activului de partid asupra 
principalelor probleme și sarcini. 
Problemele se dezbat și se aprofun
dează apoi in cadrul adunărilor ge
nerale ale organizațiilor de bază pe 
direcții, stabilindu-se de fiecare dată 
măsuri foarte concrete. Pentru vii
tor trebuie concentrate eforturile a- 
supra imbunăiățirii muncii de educa
ție a comuniștilor din minister. Anu
mite îmbunătățiri trebuie aduse acti
vității și stilului de muncă al orga
nului colectiv de conducere al mi
nisterului.

în cuvintul 6ău, tovarășa AURE
LIA MITICAN a “ră,at că in 
aparatul central al Ministerului In
dustriei Ușoare există o puternică 
organizație de partid, cadre cu ex
periență. capabile să rezolve sarci
nile complexe ce se pun in fața a- 
cestei ramuri.

Cei peste 500 000 de salarlați al 
industriei ușoare au primit cu însu
flețire indicațiile și orientările date 
de tovarășul Nicolae Ceausescu, au 
dezbătut pe larg programele privind 
dezvoltarea acestei industrii.

în prezent, membrii de partid din 
această organizație sint antrenați ac
tiv pentru modernizarea producției 
industriei ușoare, creșterea bazei de 
materii prime indigene și valorifi
carea ei superioară, diversificarea 
producției, reducerea greutății speci
fice a produselor și ridicarea gra
dului lor de finisare.

Reamintind angajamentul indus
triei ușoare de a da peste planul 
cincinal produse în valoare de 30 
miliarde lei, vorbitoarea a spus : 
Prin cei mai buni membri de partid 
din conducerea și aparatul ministe
rului. am sprijinit efectiv întreprin
derile si centralele industriale, pen
tru folosirea mai deplină a capaci
tăților de producție. Mai sînt însă 
cazuri de deplasări pe teren, de 

scurtă durată, care In final nu se 
soldează cu o contribuție efectivă la 
rezolvarea problemelor ce se ridică.

în continuare, vorbitoarea s-a refe
rit la unele lipsuri existente privind 
îndrumarea unităților productive, re
lațiile intre diferitele trepte organi
zatorice, eficiența exportului, creș
terea nivelului tehnic al produselor 
și valorificarea superioară a mate
riilor prime.

în cuvintul său, tovarășul I0AN 
URSU a relevat semnificația statu
tului pentru organizarea activității 
de promovare a personalului de 
cercetare științifică, de organizare a 
cercetării științifice — document 
politic in care, pentru prima dată, 
se atestă prin lege rolul și valoarea 
muncii pe care o desfășoară cerce
tătorii și proiectanții tehnologi in 
efortul general de dezvoltare econo
mică și socială a țării.

Pe bhza experienței pozitive, a 
rezultatelor deosebit de valoroase 
obținute prin organizarea și activi
tatea Institutului Central de Cerce
tări Chimice, a arătat vorbitorul, în 
cadrul căruia s-a realizat o concen
trare a forțelor și a bazei materiale 
de cercetare și proiectare tehnolo
gică, precum și o mai strinsă legă
tură a activității de cercetare cu 
producția, s-au înființat institute si
milare și in alte domenii, in alte 
ramuri de activitate.

împreună cu institutele centrale, 
academiile de științe, cu ministere
le și organele centrale. Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie a orientat eforturile spre elabo
rarea de programe de înnoire a ra
murilor prin tehnologii verificate, 
comparabile sau superioare celor din 
străinătate, care să asigure consu
muri minime de energie și de ma
terie primă, valorificarea superioară 
a materiilor indigene. reducerea 
cheltuielilor de producție, o înaltă 
competitivitate a produselor româ
nești pe piața externă.

în continuare, vorbitorul a scos 
in evidență unele lipsuri din activi
tatea consiliului, din activitatea de 
cercetare in general. în acest sens, 
a amintit insuficienta legătură a 
specialiștilor cu întreprinderile pro

DIN CUVINTUL PARTICIPANȚILOR 
LA DEZBATERI

ductive, deficiențe privind urmări
rea modului in care se îndeplinesc 
sarcinile din planul de stat de cer
cetare științifică și dezvoltare teh
nologică. în context, el a arătat că 
ministerele și celelalte organe 
centrale care au in subordi
ne unități de cercetare și pro
iectare tehnologică nu sint incă 
suficient de receptive la intro
ducerea rapidă a rezultatelor cercetă
rii și proiectării tehnologice proprii in 
producție și preferă in multe cazuri 
să păstreze tehnologii învechite, cu 
randament scăzut și consumuri ri
dicate de materiale și energie, sau 
recurg in continuare la importuri 
de utilaje, aparate, licențe, docu
mentații. De asemenea, in activitatea 
de valorificare a unor invenții im
portante se constată întârzieri mari 
din partea ministerelor, centralelor 
industriale și întreprinderilor.

Vorbitorul a menționat, de aseme
nea, necesitatea de a se întreprinde 
în continuare măsuri pentru apro
pierea teritorială a cercetării de 
producție.

Referindu-se la investițiile pentru 
cercetarea științifică și dezvoltarea 
tehnologică, el a arătat că acestea 
trebuie concentrate în realizarea 
unor platforme integrate de cerce
tare. învățămint și producție, ca a- 
ceea a atomiștilor de la Măgurele, 
concepută din inițiativa și în lumina 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

în cuvintul său, tov. ANGELO 
MiCULESCU a arătat că obser
vațiile critice la adresa conducerii 
Ministerului Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, a celor ce lu
crează în acest sector, făcute de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul recentei Conferințe pe țară a 
cadrelor de conducere din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste, au 
fost analizate de biroul executiv al 
consiliului de conducere al mi
nisterului, stabilindu-se o serie de 
măsuri menite să ducă la îmbunătă
țirea stilului și metodelor de muncă 
pentru îndeplinirea sarcinilor planu
lui de producție. Aceste mă
suri luate la indicația tovară
șului secretar general al parti
dului, de simplificare a legăturii mi- 
nister-unitate de producție, trebuie 
întărite in continuare printr-un stil 
de muncă nou, adecvat condițiilor 
organizatorice create pentru a înlocui 
birocratismul și tehnicismul, activi
tatea de îndrumare generală și mă
surile administrative cu legătura 
strinsă și activă cu producția, cu 
răspunderea solidară a activității și 
rezultatelor economice între minis
ter și unitățile de producție.

Vorbitorul a arătat apoi că dezba
terea in colectiv a problemelor a de
venit, in cadrul conducerii ministe
rului, o practică curentă. Totuși, el 
a subliniat că îndeplinirea la ter
men a hotăririlor nu este urmărită 
întotdeauna cu exigență, iar cei ce 
nu-și realizează obligațiile nu sint 
trași la răspundere. De asemenea, a 
arătat că va trebui să se dea o mai 
mare atenție pregătirii, promovării 
și controlului activității cadrelor, 
creării unui sistem de evidență sim
plificat in agricultură.

In realizarea sarcinilor de pro
ducție și economice, in îmbunătăți
rea stilului și metodelor de muncă
— a încheiat vorbitorul — conduce
rea ministerului nostru a primit un 
sprijin susținut din partea Comitetu
lui Central, a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care ne-a îndrumat in 
permanență, cu o mare putere de 
mobilizare și o deosebită clarviziune, 
pe calea realizării unei agriculturi 
și industrii alimentare moderne, cu 
o eficientă economică ridicată.

După cum este cunoscut — a spus 
tovarășul MANEA MÂNESCU
— de aproape un deceniu, sub con
ducerea partidului. personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu. se des
fășoară pe un front larg o veritabilă 

ofensivfl a perfecționării organizării 
si conducerii întregii vieți social-eco- 
nomice a țării. Congresele IX și X, 
Conferințele Naționale ale Parti
dului Comunist Român au fun
damentat în acești ani atit de 
fecunzi strategia conducerii ști
ințifice, de perspectivă pentru 
înaintarea societății românești pe 
drumul socialismului și comunismu
lui. Conceptul științific cu privire la 
conducere, principii, forme, metode 
și stil de muncă au cuprins practic 
tonte sferele vieții .sociale.

Ținind seama de rolul șl funcțiile 
statului, ca principal instrument in 
edificarea societății socialiste, parti
dul a acordat o deosebită atenție 
perfecționării sub toate aspectele a 
aparatului de stat. începind de la 
guvern, ministere și consilii popu
lare. centrale industriale și pină la 
întreprinderi.

în întreaga economie națională au 
fost raționalizate. simplificate și 
modernizate structurile organizato
rice, s-au instituționalizat, pe toate 
treptele ierarhice, forme de condu
cere colectivă, s-a delimitat mai ju
dicios sfera de atribuții și compe
tențe la toate nivelurile. O Intensă 
muncă a fost depusă pentru perfec
ționarea cadrului legislativ și întă
rirea legalității, pentru sporirea 
funcționalității tuturor componente
lor organismului nostru social, pen
tru dezvoltarea și adincirea demo
crației muncitorești, a democrației 
socialiste.

Scopul măsurilor Întreprinse, a că
ror justețe a validat-o viața, a fost 
eliminarea paralelismelor și supra
punerilor, suprimarea verigilor in
termediare, simplificarea și reduce
rea drumului deciziilor, in ultimă 
instanță, ridicarea pe o treaptă ca
litativ superioară a conducerii tu
turor compartimentelor vieții econo
mice și sociale, corespunzător cerin
țelor științei conducerii societății 
socialiste, realităților și necesităților 
din noua etapă de dezvoltare a țării 
noastre. Ca urmare a aplicării a- 
cestor măsuri au crescut răspunde
rea și operativitatea ministerelor, a 
centralelor și întreprinderilor în so
luționarea problemelor legate de e- 
laborarea și execuția planului, au 
sporit productivitatea socială a mun

cii, eficiența întregii activități, ceea 
ce a determinat întărirea potenția
lului economic al țării, mărirea a- 
vuției naționale, ridicarea gradului 
de instrucție publică și de cultură, 
a nivelului de trai' al întregului po
por.

în concepția partidului nostru, 
procesul perfecționării are un ca
racter permanent, deoarece formele 
și metodele de organizare și condu
cere nu sint statice, date o dată pen
tru totdeauna, ci se cer adapta’.e, 
modelate, potrivit noilor cerințe im
puse de viață.

O analiză critică a realităților în 
lumina acestei concepții, profund 
dialectice, pune in evidență faptul 
că activitatea aparatului de stat, a 
ministerelor, centralelor și întreprin
derilor este susceptibilă in continua
re de îmbunătățiri. La unele organe 
de conducere și la unii lucrători din 
instituțiile de stat se constată încă 
manifestări de birocratism, lipsa le
găturii permanente cu producția, cu 
oamenii care făuresc bunurile mate
riale, un nesatisfăcător simț de răs
pundere în soluționarea problemelor, 
manifestări care poluează actele 
noastre de decizie, operativitatea a- 
plicărlt măsurilor și hotăririlor.

In societatea noastră socialistă — 
a subliniat in continuare vorbitorul 
— organele de stat, toți lucrătorii 
își desfășoară activitatea sub condu
cerea partidului, a președintelui ță
rii, tovarășul Nicolae Ceaușescu ; 
de aceea, stilul și metodele de mun
că ale tuturor lucrătorilor din mi
nistere. centrale sau întreprinderi 
trebuie să fie pătrunse de spirit de 
partid, fiecare trebuie să se com
porte ca activist de partid si de 
stat, să-și realizeze obligațiile, apli- 
cind neabătut principiile, normele 
și hotâririle stabilite de partid.

Pentru noi toti constituie un mo
del strălucit felul in care muncește 
zi de zi secretarul general al parti
dului. realismul și cutezanța ce-i 
sint proprii in rezolvarea probleme
lor construcției economico-sociale, 
dirzenia si abnegația cu care slujește 
interesele întregului popor, cauza 
construirii socialismului și comunis
mului in țara noastră.

Consiliul de Miniștri va încetățeni 
ca metodă permanentă de lucru a- 
naliza periodică, de fond, a activi
tății ministerelor, după exemplul o- 
ferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul analizei multilaterale e- 
fectuate asupra activității conduce
rilor ministerelor constructoare de 
mașini, a industriei ușoare, mine, 
petrol și geologie și a altor minis
tere. Analizele pe care le vom face, 
pe baza programului întocmit de gu
vern, se vor concentra asupra pro
blemelor esențiale ale îndeplinirii 
prevederilor planului național unic, 
ca și a altor probleme economice și 
sociale și vor fi urmate de măsuri 
eficiente și energice pentru soluțio
narea lor operativă. In acest con
text vor fi examinate stilul și me
todele de muncă folosite de orga
nele colective de conducere ale mi
nisterelor, atit in activitatea 
proprie cit și în cea de îndru
mare și conducere a unităților 
subordonate. Guvernul va mi
lita ferm pentru găsirea de soluții 
eficiente și rapide problemelor eco
nomice, ca și celor social-culturale, 
fundamentarea solidă a deciziilor și 
actelor normative, reducerea la ' 
strictul necesar a numărului de ho
tăriri ale Consiliului de Miniștri, a 
multitudinii de instrucțiuni, cores
pondentă și hirtii de tot felul din 
ministere, centrale și întreprinderi, 
promovarea consecventă a spiritului 
de inițiativă și răspundere in toate 
organele de stat. în continuare, pri
mul ministru al guvernului a spus : 
Analiza îndeplinirii planului în pri
mele trei luni din anul in curs re
levă că s-au realizat ritmuri susți1 
nute de creștere și îmbunătățiri ca
litative în structura producției.

în scocul îndeplinirii sarcinilor 
trasate de conducerea partidului, și 
statului va trebui să acționăm xcu 
toată hotărirea pentru folosirea de
plină a capacităților de producție, 

aslguraroa aprovizionării ritmice cu 
materii prime și materiale, respec
tarea cu strictețe a obligațiilor con
tractuale. Ținind seamă de volumul 
investițiilor prevăzut in plan pe tri
mestru] II și de restanțele din pri
mul trimestru este necesar să adop
tăm și să înfăptuim măsuri energice 
pentru realizarea integrală a sarcini
lor din acest important domeniu al 
creșterii economice. în centrul aten
ției trebuie să stea respectarea cu 
strictețe a graficelor de livrare a 
utilajelor tehnologice și a mașinilor- 
unelte ; intensificarea ritmului de 
montaj pe toate șantierele ; asigu
rarea intrării în funcțiune a tuturor 
capacităților ; atingerea intr-un ter
men cit mal scurt a parametrilor 
proiectați la obiectivele economice.

Eforturi stăruitoare și măsuri efi
ciente implică îndeplinirea exem
plară a prevederilor de plan In do
meniul exportului. Echilibrarea in 
acest an a balanței de plăți externe, 
obiectiv stabilit de Conferința Na
țională a partidului, reprezintă o 
sarcină de cea mai mare importan
ță pe care trebuie să o ducem la 
bun sfirșit în mod necondiționat. 
Cea mai mare atenție vom acorda 
campaniei din agricultură, aplicării 
ferme a indicațiilor președintelui 
tării pentru a asigura condiții bune 
de desfășurare a activității in acest 
sector hotărîtor al economiei noas
tre naționale. Trebuie să aplicăm 
strict programul nostru de remune
rare a muncii, de creștere a veni
turilor și aprovizionare a populației, 
de ridicare a nivelului de trai.

Dezvoltarea și modernizarea eco
nomiei noastre naționale reclamă 
concentrarea in mai mare măsură a 
preocupărilor în direcția valorifică
rii rezervelor de creștere a produc
tivității muncii, de scădere a chel
tuielilor, îndeosebi a celor materiale, 
de îmbunătățire a calității produse
lor, de ridicare a rentabilității.

în încheiere, a spus vorbitorul, 
doresc să-mi exDrim convingerea că 
lucrările consfătuirii noastre vor 
marca un moment imDortant in pro
cesul perfecționării stilului și meto
delor de muncă ale ministerelor și 
celorlalte organe centrale, ale Con
siliului de Miniștri, vor contribui la 
ridicarea pe o treaptă calitativ supe

rioară a activității și la sporirea e- 
fortului lor la realizarea cincinalului 
înainte de termen, la întărirea con
tinuă a rolului statului nostru în 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Guvernul asigură conducerea par
tidului, pe președintele nostru iubit, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că va 
acționa cu întreaga sa capacitate 
pentru a transpune in viață in mod 
exemplar politica partidului și sta
tului, a realiza programele de dez
voltare economico-socială. pentru 
bunăstarea poporului român.

Tovarășul EMIL SPIREA a rele
vat că rezultatele pozitive obținute de 
lucrătorii Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, in 1973 și 
în primul trimestru al acestui an, se 
datoresc și faptului că intre comitetul 
de partid și conducerea ministeru
lui s-a stabilit o strinsă conlucrare. 
Conducerea ministerului informează 
sistematic activul de partid asupra 
sarcinilor curente și de perspectivă, 
ceea ce contribuie Ia orientarea 
muncii politice spre mobilizarea co
muniștilor și a celorlalți lucrători la 
realizarea acestora.

Subscriind criticilor la adresa mi
nisterului, care n-a reușit să înlă
ture incă pe deplin transporturile 
încrucișate și alte neajunsuri in u- 
tilizarea optimă a. parcului de va
goane, vorbitorul a arătat in conti
nuare că există încă rezerve spre 
valorificarea cărora conducerea mi
nisterului și organizația de partid 
trebuie sâ-și orienteze activitatea.

O problemă majoră a lucrătorilor 
din transporturi este și asigurarea 
unei depline securități a circulației 
și navigației. în acest domeniu se 
impune desfășurarea unei perseve
rente munci educative pentru întă
rirea ordinii și disciplinei pe toate 
treptele ierarhice, pentru respectarea 
strictă de către fiecare lucrător a 
reglementărilor și instrucțiunilor de 
serviciu, pentru pregătirea cadrelor. 
In ce privește înfăptuirea politicii 
de cadre, vorbitorul a arătat, in în
cheiere, că s-a urmărit, odată cu 
criteriul pregătirii profesionale și ex
perienței practice in. producție, întă
rirea compoziției de partid a apara
tului ministerului.

Tovarășul DUMITRU NEC- 
ȘOIU a arătat că oamenii muncii 
din sectorul 7 și-au realizat sarci
nile de plan pe trimestrul I cu o 
depășire de 25 milioane lei la pro- 
duețiq-marfă, fiind hotăriți să reali
zeze cincinalul in patru ani și ju
mătate. Comitetul de partid al sec
torului — a arătat vorbitorul — a 
acordat o atenție mai mare crește
rii rolului organizațiilor de partid 
din ministere și instituții centrale, 
îmbunătățirii stilului și metodelor de 
muncă ale comitetelor de partid și 
birourilor organizațiilor de bază, e- 
ducării politico-ideologice a membri
lor de partid și a tuturor saLariați- 
lor.

înfățișînd unele neajunsuri care se 
regăsesc și in activitatea si stilul 
de muncă ale comitetelor de partid 
ale sectoarelor, in sprijinirea mun
cii de partid din instituțiile centra
le. vorbitorul a arătat că formele 
șl mijloacele politico-educative n-au 
determinat in măsura in care se im
pune crearea unei opinii de masă, 
a unei atitudini ferme și intransi
gente față de lipsuri, față de nere- 
zolvarca la timp a unor sarcini de 
serviciu, față de fenomenele de for
malism și de birocrație. In acest 
context, el a amintit unele greutăți 
întâmpinate de întreprinderile din 
sector în cooperarea cu alte între
prinderi, în asigurarea materiei pri
me și în modernizarea produselor și 
tehnologiilor.

Vorbitorul a susținut ideea rată
rii unor cadre intre instituțiile cen
trale de sinteză și Întreprinderi și 
a propus studierea dezvoltării capa
cităților de producție pentru ele
mente de asamblare.

După ce a subliniat că această 
consfătuire evidențiază o dată mal 
mult întărirea continuă a rolului 
conducător al partidului In Întreaga 
viață economică și socială a țării.

MATEI GHIGIU a relevat ex
periența lucrătorilor din domeniul 
construcții-montaj pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor de plan și, 
In primul rind, pentru punerea in 
funcțiune la termen și înainte de 
prevederi a obiectivelor de investiții.

în acest sens, el a arătat că a 
fost adoptată o structură organiza
torică elastică. In cadrul căreia au 
fost reduse la minimum verigile in
termediare ; a fost întărit principiul 
conducerii colective, atit la nivelul 
ministerului, cit șl la unități și sub
unități. S-a trecut la aplicarea șl 
generalizarea metodelor moderne de 
conducere.

Nu putem afirma Insă că nu mai 
există aspecte- negative în organiza
rea producției șl a muncii noastre. 
O serie de obiective cu termen de 
punere în funcțiune în acest an se 
află încă în întârziere. Acționăm 
însă ferm pentru a corecta și, 
în primul rind, pentru a preveni a- 
baterile de la ordinea pe care am 
instituit-o, pentru îmbunătățirea în 
continuare a formelor și metodelor 
de muncă în concordanță cu noile 
cerințe ce apar. Asemenea obiective 
sint urmărite prin analizele pe care 
le desfășurăm pe șantiere, împreu
nă cu reprezentanții beneficiarilor, 
proiectanților, furnizorilor de utila
je, ai organelor locale de partid ; 
cu acest prilej se stabilesc măsuri 
concrete de soluționare a probleme
lor de pe șantierele respective.

In unelă cazuri deosebite, întreg 
organul colectiv de conducere al mi
nisterului, împreună cu conducerile 
tuturor unităților se deplasează pe 
marile șantiere pentru a analiza la 
fața locului mersul aplicării măsu
rilor preconizate, eventualele difi
cultăți ce se ivesc, imprimind expe
riența înaintată a colectivelor de 
muncă.

Datorită acestui mod de lucru — 
a spus vorbitorul — în primele trei 
luni din acest an s-au realizat 24,6 
la sută din planul anual, cea mai 
înaltă proporție atinsă vreodată 
în construcții industriale.

A intrat în practica comitetului de 
partid de a dezbate. împreună cu 
organul colectiv de conducere al Mi
nisterului Industriei Metalurgice, 
principalele probleme curente, ca și pe 
cele de perspectivă, a spus în cuvin
tul său tovarășul GHEORGHE 
GHEORGHIU. Deși am obținut 
rezultate pozitive, a spus vor
bitorul, socotim că ele nu sint 
incă pe măsura posibilităților de 
care dispunem. Consider că n-am 
reușit să mobilizăm în suficientă 
măsură întregul activ de partid pen
tru realizarea integrală a investiții
lor. ceea ce a făcut ca la sfirșitul 
anului 1973 un număr de 9 capa
cități să nu fie puse in funcțiune.

Disciplina contractuală, satisfa
cerea ritmică cu metal a economiei, 
la nivelul necesităților rămin pro
bleme de o importantă deosebită 
pentru activul nostru de partid. Ul
timele măsuri aprobate de condu
cerea partidului privind organizarea 
bazelor, crearea unui stoc de me
tal tampon sint de natură să ajute 
la îmbunătățirea ritmicității in apro
vizionare.

Relevind apoi sprijinul dat de co
mitetul de partid pentru soluționarea 
operativă, la fața locului, a diferi
telor probleme din activitatea cen
tralelor și întreprinderilor, vorbito
rul a subliniat că participarea mem
brilor activului de partid la adună
rile generale ale oamenilor muncii 
din unităti. ca și la analizele pri
vind îmbunătățirea calității produc
ției. realizarea produselor pentru ex
port. asimilarea de produse noi și 
altele au făcut ca legătura perma
nentă cu producția să ducă la cu
noașterea și înlăturarea unor greu
tăți cu care se confruntă unitățile. 
Nu s-a reușit insă să se imprime 
tuturor conducătorilor un stil ope
rativ. care să conducă La soluțio
narea concretă a problemelor. 
Sarcinile deosebite pe care le ri
dică in prezent coordonarea acti
vității ramurii, analiza multilaterală 
a fenomenelor și creșterea vitezei și 
siguranței în decizie la nivelul mi
nisterului impun simplificarea și 
raționalizarea sistemului informațio
nal si crearea cu maximum de ur
gentă a centrului de calcul al me
talurgiei.

După ce a trecut în revistă rezul
tatele meritorii obținute în primii 
trei ani ai cincinalului de colectivul 
de muncă al întreprinderii „23 Au- 
gust", tov. ALEXANDRU roșu 
s-a oprit pe larg asupra unor 
deficiențe care împiedică folo
sirea integrală a capacităților de 
producție in industria constructoare 
de mașini grele, precum și realiza
rea ritmică a sarcinilor de plan. 
Astfel, in cadrul ministerului de re
sort nu s-a reușit să se fundamen
teze planurile anuale cu 5—6 luni 
înainte de a se trece la înfăptuirea 
lor. Economia noastră a ajuns in 
prezent la un asemenea grad de dez
voltare și diversificare încit activi
tatea de fundamentare este înzecit 
mai laborioasă decit in urmă cu 
cinci sau zece ani și, de aceea, este 
necesar a se face acest efort coor
donat la timpul potrivit.

Vorbitorul a semnalat lip
sa documentației tehnice pentru li
nele produse destinate exportului, 
subliniind că acestea trebuie asigu
rate cu cel puțin nouă luni înainte 
de începerea perioadei de plan și 
numai prin excepție să se accepte 
actualul termen legal.

Referindu-se la rămînerile în ur
mă înregistrate in sectoarele calde' 
ale Întreprinderilor constructoare de 
mașini, vorbitorul a arătat că ele 
se datoresc pe de o parte capacități
lor insuficient dezvoltate, iar pe de 
altă parte lipsei de laminate grele 
din oțeluri aliate și neasigurării rit
mice a materiilor prime pentru tur
nătorii.

Apreciem — a spus în încheiere 
vorbitorul — că toate aceste aspecte 
sint rezolvabile in perioada care ur
mează.

Conștiențl de rolul ce revine ac
tivității de comerț exterior in dez
voltarea economico-socială a tării, a 
spus tov. EM|L FLEȘERIU, co- 
muniștii din Ministerul Comerțului 
Exterior și-au axat eforturile în di
recția realizării sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului. întreaga ac
tivitate politică a fost orientată spre 

realizarea In condiții cit mal bune 
a planului de comerț exterior si 
perfecționarea activității in acest do
meniu. comitetul de partid organi
zed instruirea si informarea perio
dică a activului de partid asupra 
principalelor sarcini care ne-au re
venit din hotâririle de partid «i d« 
stat.

A existat o legătură permanentă în
tre comitetul de partid și conducerea 
ministerului, problemele majore fi
ind analizate cu participarea activă 
a comitetului de partid. De aseme
nea. problema îndeplinirii planului 
de export si import, creșterea efi
cienței in acest domeniu au făcut o- 
blectul unor analize temeinice atât 
in cadrul comitetului de partid, 
cit și în organizațiile de bază. 
Avlnd în vedere sarcinile trasate de 
conducerea partidului cu privire la 
recuperarea răminerilor In urmă, cit 
șl echilibrarea balanței de plăți ex
terne in acest an, comuniștii din or
ganizația noastră își propun să-și in
tensifice eforturile pentru o mal 
bună îndrumare a unităților de co
merț exterior și a Întreprinderilor 
producătoare, prospectarea mai aten
tă a piețelor externe, finalizarea ac
țiunilor de cooperare, valorificînd pe 
deplin condițiile create de recentele 
vizite făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu într-o serie de țări din 
Aria, Africa. America Latină.

în încheiere, el a spus : Sîn- 
tem conștienți că dezbaterile din 
această întâlnire de lucru, indicații
le prețioase ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vor constitui pentru co
muniști. pentru toți lucrătorii din 
ministerul nostru un miiloc eficace 
de perfecționare a activității.

Tn activitatea de control al cali
tății produselor, a spus tov. DUMI
TRU NICULESCU, • au obținut 
rezultate pozitive, dar ele nu se si
tuează încă la nivelul posibilităților, 
al cerințelor etapei actuale de dez
voltare a societății noastre. între de
ficiențe vorbitorul a citat lipsa docu
mentațiilor tehnice, erorile existente 
în unele din acestea, care necesită 
ulterior sute și chiar mii de dero
gări date in diferite întreprinderi, 
în această ordine de idei, el a rele
vat faptul că In cadrul întreprinde
rilor și centralelor, conducerile co
lective acordă o insuficientă atenție 
stabilirii și respectării nivelului teh
nic al calității., Din această cauză, 
unele produse sînt reclamate de be
neficiari, iar pe șantiere se înregis
trează întârzieri în construcția unor 
capacități de producție. Pentru a se 
curma această situație, vorbitorul a 
arătat că s-au luat o serie de măsuri 
urmind ca Inspectoratul pentru cali
tate, împreună cu Consiliul pentru 
Știință și Tehnologie, să propună un 
proiect de decret privind omologarea 
produselor, precum și dotarea cu 
standuri de probă și cu aparate de 
măsură și control, conform indica
țiilor conducerii de partid și de stat, 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Intr-o serie de fabrici s-a trecut Ia 
construirea acestor standuri,' dar lu
crările decurg încet. De asemenea, 
dotarea cu aparatură de măsură șl 
control este satisfăcută, din produc
ție internă în proporție de numai 
33—40 la sută, centrala de resort a 
Ministerului Industriei Construcți
ilor de Mașini-Unelte șl Electroteh
nicii manifestând un spirit scăzut de 
responsabilitate in această privință.

Relevind rezultatele practice ale 
măsurilor de îmbunătățire a organi
zării consiliului de conducere al mi- 
nisterului, tov. MIHAIL FLORES- 
cu s-a referit, totodată, pe larg la 
unele deficiențe în activitatea cadre
lor de conducere din unități și din 
minister. Trebuie să recunoaștem că 
drumul deciziei este incă greoi, se 
manifestă atit în minister, cit și in 
centrale tendința împingerii actului 
decizional la nivelurile superioare. 
Lipsa de răspundere personală îm
bracă de multe ori forme birocra
tice, cum sînt tot felul de note, re
ferate, informări prin care, de fapt, 
se transmite răspunderea nivelului 
Ierarhic superior. De aceea, ne preo
cupăm îndeaproape ca în activitatea 
organizațiilor de partid, în diversele 
forme de perfecționare a cadrelor 
de conducere să promovăm curajul 
și răspunderea în luarea deciziilor, 
să întărim respectarea legislației so
cialiste.

în acest sens, vorbitorul a amintit 
că in industria chimică s-a organi
zat un sistem operativ de urmărire 
a modului in care se execută sarci
nile trasate pe linie de partid și de 
stat, începind cu conducerea mi
nisterului și mergind pină la 
secția de producție. în soluțio
narea unor probleme dificile au 
fost antrenați, alături de mem
brii organului colectiv de con
ducere al ministerului, specialiști 
de înaltă calificare, cadre din invă- 
țămintul superior, am avut un spri
jin prețios din partea organelor lo
cale de partid. Adunările generale 
ale oamenilor muncii din centrale și 
întreprinderi au devenit tribune da 
dezbateri critice și autocritice. 
Pentru îmbunătățirea conducerii ac
tivității de investiții, domeniu în 
care sarcinile ministerului sint 
foarte mari, s-au relevat, între 
altele, necesitatea simplificării la 
nivelul economiei a volumului și 
circulației documentațiilor tehnico- 
economice șl de execuție, care con
sumă adesea inutil un mare volum 
de muncă. Vorbitorul a subliniat 
faptul că noua organizare a activi
tății de cercetare, prin constituirea 
Institutului Central de Cercetări 
Chimice, a ridicat eficiența in acest 
domeniu hotărîtor pentru dezvol
tarea industriei chimice.

Ca urmare a atenției deosebite pe 
care conducerea superioară de partid 
o acordă activității de informatică in 
țara noastră — a arătat tov. |0AN 
OPREA - s-au obținut o serie de 
rezultate remarcabile, dotarea inten
sivă a economiei naționale cu teh
nică de calcul realizindu-se aproape 
integral pe baza producției interne.

în urma aplicării decretului 
privind organizarea unitară a ac
tivității de informatică, în afa
ra rețelei de centre teritoriale 
de calcul au mai fost înființate 45 
de centre electronice de calcul uzi
nale. departamentale, in cadrul in
stitutelor de cercetare și a unităților 
de învățămint superior, precum șl 
circa 360 de stații și oficii de calcul. 
Vorbitorul a arătat că ministerele șl 
organele centrale sint datoare să ia 
de urgență măsuri concrete pentru 
utilizarea cît mai eficientă a acestui 
potențial material fi uman.
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Cu inițiativă și spirit gospodăresc
flPfi PENTRU MII GE HECM

O lucrare prioritară
SEMfiNRTUL PDRUMBULUI

BACĂU
în județul Baciu nu luat mă

turi energice pentru gospodărirea 
judicioasă a apei si pentru Identifi
carea unor noi surse in scopul ex
tinderii suprafețelor irigate. La che
marea comitetului județean de par
tid. In fiecare unitate agricolă de 
stat si cooperatistă, cooperatorii, 
mr-oanizatarii, specialiștii din agri
cultură se străduiesc sA folosească 
apa din fiecare piriu. iaz sau izvor 
in scopul irigării unor suprafețe cit 
mai mari. La cooperativa agricolă 
Săucesti, bunăoară, o bună parte a 
terenului este irigată cu apă din Și
ret Totodată, sute de cooperatori 
au amenajat balta Fii ceașca pentru 
a iriga încă 60 de hectare. Ei au 
Înălțat stavile tn calea apei si au 
construit canale de adurțiune. Ing. 
Vasile Munteanu, președintele uni
tății. ne-a informat că. de două zile, 
au fost puse in funcțiune motopom- 
p:le și se lucrează In două schim
buri la udarea culturilor de sfeclă 
do zahăr și lurernă cultivată In ju
rul acestei bălți.

Și cooperatorii din Coțofăneștl 
pun în valoare noi surse de apă. Fe 
lingă bălțile de pe malul Trotușului. 
ei au amenajat si albia pinului 
Bilca. care, ani de-a rindul. nu a 
adus decit pagube. Apa do pe acest 
piriu va fi folosită la irigarea unei 
sunrafcte de aproape 40 de hectare, 
cultivată cu porumb și sfeclă da 
zahăr.

Lucrări asemănătoare se fac și in 
cooperativele agricole din Mărgi
neni. Buhoci. Petrești. Parincea, ca 
și in multe alte unități din județ. 
De asemenea, se lucrează intens la 
terminarea noilor sisteme de irigații 
de pe văile Șiretului și Trotușului. 
De curind au fost date în exploa
tare amenajările pentru irigații, pe 
o suprafață de 239 hectare. cultivate 
cu plante furajere, la Complexul zoo
tehnic intercooperatist din Mărgi
neni. In următoarele zile vor fi

puse în funcțiune sistemele de Iriga
ții de la Negri, Dămlencșli, FărA- 
oani și Tirgu-Trotuș, care vor uda 
2 150 hectare.

O preocupare intensă în acest sens 
există și in Întreprinderile agricole 
de stal. La fermele Sascut. Scurta 
fi Gheorghe Doja. din cadrul I.A.S. 
Bacău, au fost identificate noi «urse 
de apă care vor asigura extinderea 
suprafețelor irigate cu peste 650 
hectare. în prezent. în aceste ferme 
re fac lucrări de captare de noi iz
voare și de amenajare a terenurilor 
ce vor fi irigate.

în această amplă acțiune de iden
tificare a unor noi surse de apă șl 
de extindere a suprafețelor irigate 
cu mijloace locale, cooperatorii, lu
crătorii din fermele I.A.S. sini aju
tați zi de zi de către specialiștii do 
la direcția agricolă și trustul I.A.S.. 
de către activiști de partid și do 
stat. Programul de măsuri întocmit 
în acest scop prevede, intre altele, 
executarea a încă 25 de foraje pe 
terasa Șiretului, în vederea captării 
de noi surse de apă freatică ce vor 
fi folosite atit la irigații, cit și la 
alimentarea fermelor de animale, 
gospodărirea cît mai judicioasă a 
bazinului hidrografic Trotuș. prin 
repunerea în funcțiune a vechilor 
cântări, precum și crearea unei re
zerve mari de apă in lacul de acu
mulare de la Valea Uzului.

VRANCEA ?
Pină marți, 9 aprilie a.c., din 

cele aproape 11 000 ha amenajate in 
sisteme locale în cooperativele agri
cole din județul Vrancea s-au iri
gat peste 3 400 ha. în multe unități 
se fac eforturi deosebite, se caută 
soluții pentru acumularea apei și 
Irigarea unor suprafețe cit mai mari. 
Astfel, cooperatorii din Gugești au 
făcut baraje provizorii pe riul Rim- 
na. reușind să retină ana in mici 
bazine de acumulare de unde este 
pompată apoi In canalele de irigații.

STROP CU STROP...
Dolj : Cu forțe proprii 

și posibilități locale, 
cooperatorii din Caraula 
și Unirea au amenajat 
un iaz in care, in timpul 
iernii, s-au acumulat 
peste 1.7 milioane metri 
cubi de apă. In prezent, 
țăranii cooperatori din 
cele două unități irigă 
din plin rapița. legume
le. păioasele si alte cul
turi pe mai bine de 
500 ha. La fel au proce
dat si țăranii din Comu 
și Vîrtop care, prin ame
najarea unui dig pe 
piriul din comună, au a- 
cumulat peste 2 milioane

metri cubi apă. din care 
irigă sfecla de zahăr, 
culturile furajere și pă- 
ioase. (De la Nistor 
Tuicu).

Dîmbovița : Plantările 
din toamnă și din pri
măvara acestui an au a- 
dăugat patrimoniului po
micol al județului Dîm
bovița încă 175 000 de 
pomi. în toate localități
le județului și. îndeosebi, 
în cele cu specific pomi
col — Malu cu Flori. Vă- 
leni-Dimbovița. Draeo- 
mirești. Ungureni. Ge- 
menea, Aninoasa. Răz-

vad — se desfășoară 
ample acțiuni de udare a 
pomilor. Din riuri și ia
zuri, din lacuri și fintini, 
cu pompe-cisterne. bu
toaie sau. pur și simplu, 
cu gălețile, țăranii coo
peratori. locuitorii sate
lor. muncitori, tineri și 
virstnici. veniți din între
prinderi și instituții, pio
nieri și școlari, aduc apa 
la rădăcina pomilor. A- 
celuiași tratament sint 
supuși șl pomii fructiferi 
plantați de-a lungul dru
murilor. (De la Constan
tin Soci).

re lucerniera cooperativei ogricole din Curcani, județul Ilfov, se irigâ, neîntrerupt, de mai multe zile (fotografia din stingă). Semânatul porumbului la I.A.S Giarmata, județul Timiș (fotografia din dreapta)

Diversificarea 
producției 

în industria
locală doljană

Colectivele de muncă din ca
drul grupului Întreprinderilor 
de industrie locală Dolj au în
cheiat primul trimestru al anu
lui cu succese deosebite in 
muncă. Planul la principali 
indicatori a fost îndeplinit și 
depășit. La producția-maria 
vindutâ fi incasatâ au fost li
vrate, peste prevederi, mărfuri 
a căror valoare se ridică la 
peste 9 milioane lei. in cea 
mai mare parte mărfuri pen
tru fondul pieței, destinate 
populației Pentru a lărgi gama 
produselor, a fost prevăzută a- 
similarea unui număr de 84 
produse noi, printre care 4 ti
puri de mobilă, articole de 
iport. obiecte de menaj, produse 
de panificație. în vederea spo
ririi sortimentelor și îmbunătă
țirii calității acestora s-au apli
cat noi tehnologii, dintre care : 
eloxarea pieselor din aluminiu, 
turnarea in cochilii a obiectelor 
de uz casnic din fontă, acope
riri metalice lucioase și metali
zarea decorativă a maselor 
plastice, a lemnului, cartonului 
și ipsosului.

Printre colectivele cu cele 
mai bune rezultate pe primul 
trimestru se află cele de la 
întreprinderea d-4 panificație 
Craiova, întreprinderea de in
dustrie locală Băilești. fabr.ca 
de materiale de construcții^ ș 
produse chimice ..Mofleni** — 
Craiova.

în acest an, agenda de lucru a co
mitetului oamenilor muncii de la 
C.I.L. Pipera, cunoscuta întreprindere 
bucureșteană furnizoare de mobilă și 
produse din lemn, este deosebit de 
bogată. Este normal, in condițiile in 
care colectivele celor 7 fabrici de 
aici s-au angajat să lucreze in așa 
fel incit, in intimpinarea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării țării 
și a Congresului al XI-lea al parti
dului, să dobindească succese deose
bite. pentru a obține un nou avani 
in realizarea cincinalului înainte do 
termen.

— Am Început destul de bine acti
vitatea și in luna aprilie, ne rela
tează tovarășul Ion Gâvruș, secreta
rul comitetului de partid al combina
tului. Sintem in măsură să apreciem 
că in această lună, pe întreprindere, 
vom realiza o producție superioară 
lunilor din primul trimestru, care, 
de asemenea, s-a încheiat cu toți in
dicatorii de plan Îndepliniți.

In primele trei luni, nivelu
rile prevăzute pentru producția glo
bală si marfă, productivitatea mun
cii. cheltuielile materiale ș.a. au cu
noscut o evoluție pozitiva. La export 
s-au livrat cu 8,5 la sută mal multe 
produse peste plan. în aceeași 
vreme — in raport cu trimestrul I al 
anului precedent — numărul de re
clamați! privind unele remedieri și 
minusuri de calitate a scăzut cu 

5 La su’ă. iar procentul de rebuturi, 
cu peste 90 la sută, in condițiile în 
care sarcinile de plan cresc în 1974 
cu rirca 12 la sută față de 1973.

— în aceste reușite noi vedem o 
mai mare eficiență a muncii politice, 
a preocuDârii organizațiilor de bază 
din fabricile combinatului pentru 
cr<s‘.crea calității producției — pre- 
c.’.-ază secretarul comitetului de 
partid. Desigur, este și un merit al 
comitetului oamenilor munc:i. care 
tot mai bine isi exercită etributiile 
sale. Realizările amintite reflectă, 
deopotrivă. re-.oons?bilitatea cu care 
p-oblemeie curente și de perspectivă 
aie producției și ale combinatului 
sint soluționate in mod colectiv și 

O atenție deosebită sc acordă udării 
plantațiilor tinere de viță de vie. 
Cooperativele agricole din Odobcștl, 
VirteșcoiU, Cotcșll au închiriat cis
terne cu ajutorul cărora cară apă 
dm riul Mllcov. în plantațiile tinere 
de viță de vie este o mare concen
trare de forțe, cooperatorii udlnd 
fiecare butuc în parte. Munca este, 
desigur, anevoioasă, dar cooperato
rii au înțeles să nu-si precupețească 
eforturile șl se străduiesc să fie la 
înălțimea sarcinilor ce le revin. La 
ferma nr. 4 a coonerativel agricole 
din Vinători. de pildă, se lucra din 
plin la irigarea do aprovizionare a 
parcelelor care vor fl insămințate cu 
porumb. „Metoda folosită este sim
plă — ne spunea tov. Melania Ar- 
sinte. președinta și îngînera-șcfă a 
unității. Astfel, pe mai multe par
cele am executat cu plugul cu o 
singură cormană o rețea de canale 
secundare în formă de șah. Anoi, 
dirljind nm oe aceste canale tere
nul se Irigă foarte bine”.

Din păcate, sint însă șl unele coo
perative agricole, printre care cele 
din Ruginești, Năncști, Adjud. Pu- 
feștl, Homocea, care deși au amena
jate suprafețe mari de terenuri nu 
au trecut cu toate forțele la efec
tuarea udărilor. Sint mal multe 
cauze care determină această situa
ție. Principala o constituie înceti
neala cu care se acționează pentru 
montarea și folosirea la întreaga ca
pacitate a utilale’or. Cooperativa 
agricolă din Pufeștl. de exemplu, 
dispune de două motopompe și 3 a- 
gregate de aspersiune. dar oare nu 
au fost încă transportate în cîmp. 
La Vulturu. în plină zi. două moto
pompe care ar fi trebuit să tragă 
aoă din Putna erau oprite deoarece 
rămăseseră fără motorină. Sint de
fecțiuni care trebuie grabnic lichi
date pentru a se efectua udări pe 
toate terenurile amenajate pentru 
irigații.

B. GHEORGHE 
T. ION

Maramureș : Pe lingă 
numeroase acțiuni, avind 
ca scop irigarea pajiști
lor, in multe comune se 
captează izvoare in ve
derea asigurării surselor 
de apa. „în condițiile 
din această primăvară
— spunea cooperatorul 
Vasile Merci, din Iadăra
— ne-am gindit că n-ar 
fi rău să sporim debitul 
de apă de pe pășune*'. 
Știind bine că izvorul 
din preajma casei sale 
nu seacă niciodată, el, 
ajutat de consăteni. l-a 
captat intr-un bazin. (De 
la Gheorghe Susa).

principial de comitetul oamenilor 
muncii.

Din multiplele probleme ce rezultă 
din sarcinile de plan, pe agenda de 
lucru a comitetului oamenilor muncii 
prioritate are calitatea produselor fa
bricate. Și sint multe : 56 de sorti
mente de mobilă și alte produse din 
lemn. De altfel, analiza modului in 
care comitetul oamenilor muncii se Cind îți bizui activitatea pe capacitatea întregului colectiv
CUM ÎȘI EXERCITĂ COMITETUL OAMENILOR MUNCII DE LA C.I.L. PIPERA

ATRIBUȚIILE DE ORGAN COLECTIV DE CONDUCERE

preocupă de continua perfecționare a 
proceselor de fabricație, de găsirea 
celor mai potrivite soluții tehnico- 
organizatorice in fluxul tehnologic, 
menite să contribuie, pe de o parte, 
la creșteri cantitative și, pe de altă 
parte, la ciștiguri calitative, a consti
tuit și tema unei recente plenare a 
comitetului de partid de aici. S-a 
mai analizat cu acest prilej și sta
diul aplicării măsurilor propuse, in 
același scop, la o plenara anterioa
ră din noiembrie anul trecut.

Ce au evidențiat discuțiile ? Că. 
neîndoios, calitatea produselor li
vrate de pe platforma Pipera 
cunoaște in acest an o îmbună
tățire substanțiali, ceea ce rezultă și 
din faptul că in mai mare măsură 

în aceste zile, în unitățile agricole 
din județul Mehedinți, cea mai mare 
parte din forțo este concentrată la 
semănatul porumbului, lucrare care 
pretutindeni se desfășoară in ritm 
intens. Realizarea unei viteze zilnice 
do peste 3 500 hectare, cu aproape 
1 000 hectare mai mult decit s-a pre
conizat Inițial, se datorește măsuri
lor care s-au luat încă de la de
clanșarea campaniei de primăvară : 
organizarea lucrului in două schim
buri pe mai bine dc 850 tractoare, 
efectuarea in timpul nopții a lucrării 
de pregătire a terenului, transpor
tarea la marginea tarlalelor, incă de 
la primele ore ale dimineții, a în
tregii cantități do sămință necesară 
în cursul zilei șl altele. „Exccutind 
semănatul imediat după ce terenul a 
fost pregătit — ne spunea ing. Ilie 
Grozăvescu, preș dintele consiliului 
intercooperatist Obirșia de Cimp — 
se evită evaporarea apei din sol și, 
in același timp, se realizează o vi
teză. zilnic, mai mare. Propunîn- 
du-ne să realizam în acest an peste 
5 000 kg porumb boabe la hectar in 
sistem neirigat, în țoale unitățile 
din consiliu noi am acordat o aten
ție deosebită calității fiecărei lucrări 
In parte. în cursul zilei de 9 aprilie 
a.c., pe raza consiliului nostru 6-a 
încheiat semănatul porumbului pe 
întreaga suprafață planificată de 
3 571 hectare. Lucrarea s-a executat 
ca urmare a unei bune organizări a 
muncii in mai puțin de 6 zile".

în alte 16 cooperative agricole șl 
ferme de stat din județ, semănatul 
porumbului s-a încheiat cu 4 zile 
înainte de data prevăzută în graficul 
operativ de campanie. Pe mai bine 
de 80 la sută din suprafață s-a rea
lizat această lucrare și in unitățile 
din consiliile intercooperatiste Girla 
Mare și Burila Mare. Se apreciază 
că pinâ la finele acestei săptămini 
se va încheia semănatul porumbului 
pe întreaga suprafață prevăzută a 
se cultiva in județ.

★
De cîtnva zile. în cooperativele a- 

gricole din județul Sălaj se lucrează 
intens la semănatul porumbului. 
Primii care au început această lu
crare au fost cooperatorii din Uileac, 
Pericei, Hereclean. Se apreciază că, 
pină la 19 aprilie, semănatul se va 
încheia pe întreaga suprafață. Un 
accent deosebit se pune pe calitatea 
lucrărilor. Respectarea normelor teh
nice este favorizată de faptul că 
toate cele 30 000 de ha prevăzute a 
se cultiva cu porumb au fost repar
tizate in acord global, pe formații 
mixte de cooperatori și mecanizatori.

Am urmărit cum se desfășoară lu
crările pe ogoarele cooperativei a- 
gricole din Hereclean. Aici, mecani
zatorii si cooperatorii mai aveau de 
însămințnt cu porumb circa 400 ha. 
Munca este organizată pe 8 brigăzi 
de cimp care au luat in primire cite 
60 ha cu porumb, la care se adaugă 
13 ha cu cariofi și 15 ha cu sfeclă 
de zahăr. Fiecare brigadă de coope
ratori cuprinde cite doi mecanizatori.

sint solicitate pe piața externă. Tot
odată, s-au criticat și o serie de defi
ciențe care mai impietează produc
ția. calitatea ei, generate de o anu
mită neritmicitate in aprovizionarea 
cu o scrie de materii prime, precum 
și de faptul că nu totdeauna și in 
totalitate feroneria primită de la 
IREMOAS București este corespun
zătoare sub aspect estetic.

— Nerltmicltatea în aprovizionare 
perturbă repartizarea ritmică și echi
librată a sarcinilor pe decade, apre
cia inginerul șef Ion Vasiliu, ooli- 
gindu-ne aproape lunar ca ultima 
decadă s-o incărcăm mai mult decit 
pe primele două. Iar asta se rășfringe 
negativ asupra gradului de utilizare, 
la nivel constant, 'a utilajelor, asu
pra calității producției combinatului.

în plenară, numeroși vorbitori au 
cerut comitetului oamenilor muncii 
să acorde mai mult sprijin 
controlului tehnic de calitate, in 
vederea întăririi acestui com
partiment cu cadre din sectoarele de 
producție, de înaltă competență pro
fesională. S-a subliniat nevoia de 
a so pune un accent sporit pe latura 

Din timp au fost stabilite șl sarci
nile dc producție. Brigada nr. 2, de 
exemplu, de po celo 60 ha cu po
rumb trebuie să obțină cite 3 100 kg 
porumb bonbe la hectar. în contrac
tul Încheiat cu conducerea cooperati
vei, aceștia 6-au angajat să fertilize
ze Întreaga suprafață, să execute 
toate lucrările do pregătire șl între
ținere a culturii, recoltat șl elibe
rarea terenului. Așa se explică că

Viteza zilnică - 
3500 hectare
I—!l—

Pe întreaga 
suprafață

Acordul global 
stimulează munca 

mecanizatorilor
aici pregătirea viitoarei recolte de 
porumb a început încă din toamnă, 
cind mecanizatorii și cooperatorii, 
cunoscind suprafețele pe care vor 
lucra, s-au angajat să execute ară
turile, să fertilizeze întreaga . supra
față.

De luni au început semănatul po
rumbului și cooperatorii din Uileac, 
rcalizind in timp scurt 10 la sută 
din suprafața prevăzută. Și aici 
porumbul este lucrat în acord 
global. Cei 80 de cooperatori din 
brigada condusă de Vasile Cim- 
peanu au luat în primire o su
prafață de 120 ha, obligindu-se să 
obțină la fiecare hectar 2 900 kg po
rumb boabe. La cooperativa agricolă 
din Pericei, munca se desfășoară tot 
pe brigăzi mai mari, astfel că fiecare 
are in componență cite 5 mecaniza
tori. Aceștia sint repartizați pe echi
pe, unde execută cel mai mare vo
lum de lucrări.

practică a pregătirii celor ce urmează 
cursurile de gradul I și II și de per
fecționare, la care participă peste 
1100 de cursanți. De asemenea, s-a 
făcut propunerea ca, în acest an, să 
se manifeste o mai mare preocupare 
în direcția reproiectării produselor 
existente in fabricație. Totodată, 
s-a relevat necesitatea că pentru 
îmbunătățirea calității produselor se 

impune să sporească și răspunderea 
materială a fiecărui producător.

— Urmărim Îndeaproape ca propu
nerile făcute de lucrători șl însușite 
de comitetul oamenilor muncii, la ul
tima adunare a reprezentanților oa
menilor muncii, din 4 februarie a.c. 
(s-au reținut II propuneri), să-și gă
sească in timp optim rezolvarea co
respunzătoare, ne relata tovarășul 
Virgil Strătică, președintele comite
tului sindicatului.

— Despre ce propuneri este vorba? 
Dați-ne citeva exemple d- felul cum 
s-au concretizat in practică

— Mihai l'drca. maistru, a propus 
reorganizarea fluxului la fabrica de 
scaune. ceea ce duce la o creștere a 
volumului de produse cu circa 20 la

Bine este organizată munca și In 
cooperativele agricole din Șimleul 
Silvanlci, Virșolt șl Ip. Peste tot, 
consiliile de conducere s-au angajat 
să asigure toate condițiile pentru ca 
semănatul să so încheie in maxi
mum 7 zile.

★
Lucrătorii din întreprinderile agri

cole de stat din Județul Buzău acor
dă maximum de atenție lnsămlnțării 
porumbului și, după cum ne spunea 
tov. Valerian Caraman, directorul 
Trustului județean I.A.S., cu forțele 
mecanice existente această lucrare 
se va încheia In cel mult 10 zile. 
Pentru folosirea cu randament sporit 
a tractoarelor, in toate fermele la 
semănătorile SPC-6 s-au adăugat 
încă două secții, astfel că acum se 
poate vorbi de SPC-8.

Condițiile deosebite de lucru din 
această primăvară impun ca atenția 
specialiștilor, a mecanizatorilor să 
fie Îndreptată cu precădere spre ca
litatea lucrărilor executate. In acest 
sens, un puternic stimulent 11 con
stituie aplicarea acordului global, 
care cointeresează pe mecanizatori să 
muncească mal bine, să realizeze 
producții cit mai mari, știind că de 
aceasta depinde șl nivelul ciștigului 
lor. învățînd din experiența anului 
trecut, cind acordul global a fost a- 
plicat in mod experimental, mecani
zatorii din fermele Rimnicelu, Valea 
Rimnlcului (I.A.S. Rimnicu-Sărat), 
Cioranca (I.A.S. Stilpu) au încheiat 
contracte-angajament prin care s-au 
stabilit precis sarcinile și drepturile 
ce le revin. Peste tot acolo unde 
munca a fost organizată In acord 
global, mecanizatorii au luat în pri
mire suprafețele repartizate șl exe
cută lucrări de bună calitate. In mod 
deosebit se remarcă preocuparea lor 
pentru pregătirea patului germinativ, 
pentru asigurarea unei densități op
time.

Totuși, în județul Buzău sînt încă 
unități unde organizarea muncii po
trivit principiilor acordului global 
întirzie in mod nejustificat. La I.A.S. 
Buzău, deși anul trecut acordul global 
a dat rezultate bune în două ferme 
vegetale, totuși nu s-au luat măsu
rile necesare aplicării pe scară lar
gă a acestei forme de retribuire. 
De ce ? „Tocmai sintem in curs de 
perfectare a contractelor" — ne 
spunea tov. Nicolae Calnegro, 
contabilul șef al întreprinderii. 
Și pentru a vedea cum se în
tocmesc contractele, ne deplasăm la 
ferma nr. 3 Poșta Cîlnău, una dintre 
fermele care, anul trecut, a aplicat 
în mod experimental acordul global. 
De ce tocmai acum, cind a început 
însămințarea porumbului, se discu
tă încă despre încheierea contracte- 
lor-angajament ? Și o atare situație 
există și in alte ferme și între
prinderi agricole de stat din județul 
Buzău.

Vlrqil TATARU 
IosSf POP 
Ion TEODOR
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sută. Ideea lui este In fază de finali
zare. Nicolae Vlad, muncitor specia
list de la fabrica de mobilier pentru 
bucătării, a sugerat amenajarea unei 
copertine care să înlesnească depozi
tarea, în mai bune condiții, a produ
selor finite (de la rampa de încăr
care în vagoane). Lucrarea a în
ceput și va fi gata în acest trimestru. 
Tovarășul Vasile Pătru a propus în
ființarea unui atelier în care deșeu- 
rile, ce înainte se aruncau, să se va
lorifice in produse utile. Acum, din 
aceste deșeuri se execută ambalaje 
pentru fabrica de săpunuri „Stela". 
O altă propunere, tot de la fabrica 
de mobilă, se referă la realizarea — 
pe aceeași suprafață de producție — a 
unor garnituri sculptate pentru su
fragerii. Intr-un cuvint, din cele 
14 propuneri, 12 s-au aplicat ori 
sint in stadiu de aplicare. Celelalte 
două, necesitind unele investiții, se 
vor materializa in semestrul II.

— Toate materialele ce urmează să 
se discute in ședințele comitetului 
oamenilor muncii ni se distribuie cu 
citeva zile mai devreme, ne-a spus 
muncitoarea Constanta Voinescu, 
de la fabrica de binale, membru în 
comitet. Astfel că din timp ne putem 
pregăti, ne putem consulta tovarășii 
din atelier, ca să aducem In dezba
teri părerile colectivului pe care il 
reprezentăm. Iar ședințele progra
mate se respectă riguros.

Deseori, sint chemați și consultați 
în ședințele comitetului oamenilor 
muncii și alțl muncitori, maiștri, in
gineri, reținem de la maistrul Nicolae 
Rogoveanu, din fabrica de mobilă 
pentru bucătării, și ing. Gheorghe 
Trocan, șeful fabricii de mobilă corp. 
Consultarea largă, democratică, 
deschisă a lucrătorilor a devenit o 
practică încetățenită rn activitatea 
comitetului oamenilor muncii de la 
C.I.L. Pipera, aici. comitetul 
oamenilor muncii, sub Îndrumarea 
organizației de partid, desfășoară o 
activitate rodnică, potrivit prevederi
lor legii, In care se regăsesc forța și 
capacitatea Întregului colectiv.

Sever UT AN

ÎNTRECEREA 
CHIMIȘTILOR 
(Urmare din pag. I)

— Ponderea in colectivul de la 
„Danubiana" o deține tineretul. A- 
vcm numeroși operatori chlmlștl 
care — prin seriozitatea ei califica
rea lor — după nici doi ani de la ab
solvirea scolii profesionale, au deve
nit conducători de mașini, de in
stalații tehnologice.

Ne-am notat succint. în primul 
trimestru, la „Danubiana" s-au pro
dus peste plan mal mult de 7 700 
bucăți anvelope si camere pentru 
diferite tipuri de autovehicule șl 
tractoare, spor obținut In principal 
ne seama creșterii productivității 
muncii si a punerii In funcțiune, 
mai repede față de termen cu 3 pină 
la 6 luni, a unul număr Însemnat da 
utilaje.

Ne-am pus întrebarea : cum sa 
formează, ca buni muncitori, tinerii, 
ce fapte dc muncă II recomandă ?

Maistrul Vasile Mancluc ni se des- 
tăinuie :

— In atelierul nr. 2, pe care U 
conduc, din secția de asamblare, se 
disting prin munca lor numeroși ti
neri, care, cind va fi nevoie, pot 
să-ml țină locul. Sint tineri intre 18 
și 30 de ani. Acum, în atelier, în
vață 25 de ucenici de la școala 
profesională a întreprinderii, ca șl 
42 de băieți și fete care se califică 
la locul de muncă.

La rindul său. Andrei Mureșlanu — 
omul care la 1 iulie 1962 a vulcanizat 
prima anvelopă fabricată la „Danu
biana" — ne-a spus :

— Pentru a munci mai bine, mai 
spornic, pentru a realiza planul șl 
angajamentele a trebuit să studiez 
ergonomia. Anul acesta, producția 
secției în care lucrez este mai marc 
cu circa 300 anvelope pe schimb față 
de anul trecut.

— Și cum ați aplicat ergonomia ?
— In secție aveam un „sector stran

gulat". Nici un șef de echipă nu 
făcea față cum trebuia sarcinilor 
respective. Am ajuns la concluzia că 
fluxul tehnologic trebuia reorganizat 
pe baze riguros științifice. Cu cine, 
insă ? Cu un șef de echipă inimos, 
un om care s-a format lingă mine, și 
acesta era Anghel Matei. De cind a 
preluat conducerea formației de 18 
muncitori, de la pregătirea anvelope
lor crude, situația de acolo s-a schim
bat, echipa lui e azi una dintre cele 
mai bune din secție.

Multe alte secvențe ar putea reda 
preocuparea tuturor de la „Danu
biana", a celor mai virstnici și a ti
nerilor, de a-și face in mod exemplar 
datoria, de a investi inteligență și 
gindire — nu, in primul rind, efort 
fizic — în muncă, in activitatea pen
tru îndeplinirea planului și a anga
jamentelor.

_ ★
In întimpinarea celor două mari 

evenimente din acest ^n, se desfă
șoară o insuflețitoare întrecere și 
intre colectivele fabricilor de la 
Combinatul chimic din Craiova. De 
la inceputul anului și pină in pre
zent, chimiștii de aicL au realizat 
peste sarcinile stabilite produse a 
căror valoare depășește cu 13 mili
oane lei planul la producția globală 
și cu 18 milioane lei la producția 
marfă.

...Nu ne-am propus și nici nu ar 
fi posibil să prezentăm aspecte d« 
întrecere din toate fabricile combi
natului. Din motive bine întemeiate, 
ne-am oprit în secția I a uzinei de 
îngrășăminte. Este secția care la in
ceputul anului a lansat chemarea la 
întrecere către toate unitățile din 
combinat. Cum se prezintă situația in 
momentul de față, cind au trecut 
trei luni și o decadă de la inceputul 
anului ?

— Dacă ne referim la cifre abso
lute — ne relevă șeful secției, ing. 
Costlcâ Pirvuleț, aș putea să spun 
că, pină in ziua de 9 aprilie, ora 
7 dimineața, am produs peste plan 
2 030 tone amoniac. Ca urmare a pre
lucrării întregii cantități de amoniac 
obținute peste plan, celelalte fabrici 
din cadrul secției au livrat in plus 
unităților agricole 1750 tone azotat 
de amoniu și 210 tone uree.

Despre căile care au dus la aces
te rezultate ne-a vorbit Ion Istudor, 
lăcătuș mecanic de întreținere, se
cretarul organizației de bază pe sec
ție.

— Succesele sint, in primul rind, 
urmarea firească a faptului că nu 
am avut nici un fel de defecțiuni 
accidentale din vina operatorilor și 
a personalului de întreținere. Aceas
ta denotă, în primul rind, că repa
rațiile au fost făcute la datele stabi
lite in grafice și în perioade mult 
mai scurte decit cele prevăzute.

Și in timp ce discutam, lăcătușii 
mecanici de întreținere, ajutați de 
operatorii chimiști, lucrau de zor la 
revizia agregatului de conversie nr. 
3. Maistrul Marin Stoian supra
veghea și îndruma îndeaproape mer
sul lucrărilor. L-am rugat să ne dea 
citeva amănunte despre modul cum 
a acționat pentru scurtarea termene
lor de reparații.

— In primul rind, ne spune mais
trul, am pregătit din vreme locul de 
muncă cu piese și S.D.V.-uri ; am 
organizat lucrul in două schimburi 
prelungite, iar operatorii chimiști au 
muncit umăr la umăr cu mecanicii 
de întreținere.

în procesul tehnologic complex se 
consumă o mare cantitate de ener
gie termică și electrică. De aceea, 
un puternic accent se pune pe redu
cerea consumurilor specifice de ener
gie termică șl electrică. Cantitatea 
de energie termică economisită in 
primul trimestru se ridică la peste 
1 000 tone abur, iar la energia elec
trică consumul pe tona de amoniac 
s-a redus cu peste 200 kW. Dar șeful 
secției I a ținut neapărat să amin
tim că și colectivele celorlalte fa
brici din cadrul secției — de acid 
azotic, azotat de amoniu, uree 
și oxigen — obțin rezultate tot 
așa dc bune : comunistul Rouicca 
Constantin, șef de tură, cu 
citeva zile în urmă a reușit să ob- 

. țină un record : 70 tone azotat de 
amoniu peste capacitatea proiectată, 
fără să forțeze instalația. Tura Iul 
Constantin Romcea se menține, de la 
inceputul anului, in fruntea întrece
rii. Competiția pentru ocuparea 
primului loc este în plină desfășu
rare. Cine o va ciștiga ?

— întregul colectiv de muncă al 
combinatului — ne răspunde prompt 
ing. Ion Nlca, locțiitorul secretaru
lui comitetului de partid pe combi
nat.

La succesele chimlștilor din Bor- 
zești. București și Craiova, pe care 
le-am înfățișat astăzi, se adaugă 
cele obținute la Săvinești, Făgăraș, 
Turnu Măgurele, din alte șl alte 
unități. Experiențele valoroase, ini
țiativele trebuie rapid preluate sl 
extinse în toate întreprinderile din 
ramura chimiei, astfel incit toate 
rezervele existente să fie pe de-a-n- 
tregul fructificate în produse nece
sare economiei naționale.

Gheorghe BALTA 
U. SEVER
Nistor ȚUICU
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MAIȘTRII ATELIERELOR-SCOALĂ
P” măsura creșterii ponderii acti

vităților tehnico-productive in pro
gramul școlar ai elevilor, a integră
rii organice a atelierului-școaiă in 
viața unităților de invățămint, spo
resc atribuțiile și răspunderile maiș- 
trilor-instructori — cadrele didactice 
care se ocupă direct de buna desfă
șurare a pregătiri! practice și mun
cii productive a elevilor.

Chiar și o sumară investigație In 
Atellerelc-școalâ relevă că mulțl 
maiștri-instructori se ocupă cu se
riozitate și competență do pregătirea 
practică a elevilor, le îndrumă cu 
răbdare pașii in familiarizarea cu 
specificul unor meserii, al tehnicii in 
general. Ie dezvăluie frumusețea și 
satisfacția muncii utile, dc folos pen
tru întreaga societate. Multe din pro
dusele realizate de elevi în atelicrole- 
școală poartă amprenta fanteziei, 
priceperii, conștiinciozității îndrumă
torilor. Cu alit mai mult, pregătirea 
lor pedagogică, competența profe
sională merită o atenție specială, o 
analiză mai amplă din partea foru
rilor de resort. Spre deosebire de 
celelalte categorii de cadre didactice 
— cu o formație de specialitate și 
pedagogică omogenă — maiștrii-in- 
structori au o pregătire profesională 
foarte diferită. O bună parte dintre 
ci sint tehnicieni și maiștri dc di
verse specialități, cu o practică mai 
mult sau mai puțin îndelungată in 
activitatea școlară (profesională sau 
tehnică). Aceștia sint încadrați, da 
regulă, în ateliere-școală ale uni
tăților de invățămint din orașe, din 
reședințele dc județe. Apoi, intr-o 
seamă de ateliere, organizate cu con
cursul întreprinderilor (in incinta pro
prie sau in școală), au fost reparti
zați să îndrume pregătirea și acti
vitatea practică ale elevilor muncitori 
cu înaltă calificare sau maiștri din 
producție, evident cu mai puține 
cunoștințe de ordin pcdagogic-didac- 
tic. In multe școli, mai ales din me
diul rural, unde activitățile tehnico-

atelierelor-
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21.00 Bucureștlul azi.
21,15 Seară de balet.
21,45 Biblioteca pentru toțL

cu muzica 
versurile u- 
cunoscuți — 
imagine pu-

preferată

Rubricâ redoctotâ de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID
*i corespondenții „Scintell"

etc.
o altă ca- 

cheltuieli 
incălzire 
încălzirii

de loca-

resti, o adevărată cro
nică a cetății 
Bucur desprinsă 
opera poeților săi.

Pe firul unei tradi
ții rodnice. „Naționa
lul" bucureștean a re
luat cunoscutele 
taluri de autor.

„Melodia

Aceasti 
iși af

— 14.30, Ca- 
tndrăgostiți- 

20.45 : CINEMATECA (sala

17.30 Telex.
17,35 Film pentru copii : ..Mandy" 

— producție a studiourilor 
engleze.

19,00 Desene animate.
10,10 Canțonete.
19,20 1001 de seri : Ghicitori.
19.30 Telejurnal.
20,00 O viață pentru o idee.
20.30 Oaspeți in studiourile noas

tre : violonistul Heinz Schunk 
(R.D.G.).

meza- 
I din
meza-

16.00 — 17,00 Teleșcoală.
16,00 Teatru școlar comentat : 

„Bălcescu" de Cărnii Petrescu.
16,37 Pagini din istoria patriei : 

Sase milenii In străluciri de 
aur.

17.30 Emisiune in limba germană.
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri : Ghicitori.
19.30 Telejurnal.
20,00 România — Anul XXX. Re

vistă soclal-politică TV.
20,35 Film artistic : „In stepa azu

rie" — producție a studioului 
cinematografic „Mosfilm". 
Premieră pe tară.

22,15 24 de ore.
e-

Comitetul 
problemele

DIVERS
în așteptare

Aflat la plimbare, in timpul 
său liber, majorul Teodor Drâ- 

de la miliția municipiului 
a observat, la un moment 

că din mijlocul unui grup 
oameni tișnesc trei tineri, se 
coară printre pietoni și apoi 

o iau la fugă, fiecare in altă 
direcție. Maiorul pornește ime
diat in urmărirea unuia dintre 

și. nu fără dificultate, il 
’ Si reușește să-î rețină. 
Gheorghe Băiceanu. din 

Vnmicești-Botoșani, aflat la lu
cru pe unul din șantierele din 
Arad. împreună cu M. Amarinci 
și D. Mărin. consăteni și colegi 
de muncă, ii Înghesuiseră ln- 
tr-un colț pe alți doi tineri — 
S t fan Munteanu și Ștefan Luca 
— si li bătuseră, ultimul fiind 
internat in spital. Cei trei bă
tăuși au devenit acum mielușei 
In așteptarea celor cuvenite 
pentru faptele lor.

Reproducem textual scrisoarea 
f’;rj a elevei Auguf- 
tina Măciucă. de 12 ani. din 
strada Năvodari 4. Craiova : 
„Citind faptul divers din 5 a- 
prute, despre cei trei copii din 
Isiaz-Teleorman părăsiți dc tă
ticul lor, am plins de ciudă și 
necaz, pentru că și eu, împreună 
ci Costinel. frățiorul meu. care 
n-a împlinit incă doi ani. am 
fost părăsiți de tăticul nostru, 
din luna noiembrie, anul trecut. 
Spre deosebire dc cei trei din 
Islaz, care nu știu încotro a 
plecat tăticul lor. noi știm că 
al nostru, dc meserie șofer, se 
află tot aici, in Craiova, și ne 
e tare dor de eL E drept că ne 
trimite in fiecare lună bani 
destui, dar noi nu de bani du
cem lipsă. Ne e dor de el și îl 
așteptam și noi, și mămica 
noastră să se intoarcă". In loc 
de încheiere repetăm titlul 
faptului divers din 5 aprilie ; 
„Cind le-ntorci, tăticule ?".

în noaptea de 8 spre 9 aprilie, 
o patrulă a miliției municipiului 
Timișoara a zărit pe strada Ște
fan cel Maro un om incovoi 
povara unui geamantan 
minos.
-Of. rătăcit omul drumul 

spre gară. Să-l ajutăm ! — și-au 
spus milițienii.

Cind i-a văzut că se apropie 
de el. pietonul nocturn a rupt-o 
lă sănătoasa. A fost insă prins 
si legitimat : era Ghcorghe Ni- 
sulescu. care nu pleca nicăieri 
și nici nu se rătăcise, pentru că 
era din localitate (strada Timo- 
cului nr. 27). Geamantanul ii era 
burdușit cu stofă sustrasă de la 
atelierul de croitorie de pe stra
da Ștefan cel Mare. Era. deci, 
vorba de o altfel de rătăcire.

La volanul autobuzului
MH—338, loan Moacă fredonea
ză vesel ..melodia preferată", in 
timp ce călătorii, inghesuiți unii 
in alții, abia dc moi răsuflă. La 
o râ-pir,tie, autobuzul burdușit 
pină la refuz și troznind din 
toate încheieturile, este oprit de 
un echipaj al serviciului de cir
culație al miliției mehedințene, 
care constată că in loc de 38 de 
călători, cit scria pe diagramă, 
se aflau 60. Dintre ei, 20 plăti
seră șoferului integral costul că- 
lătoriei. dar aveau bilete la preț 
de jumătate, cealaltă „jumăta
te" răminind la Moacă. Alți pa
sageri plătiseră, dar Moacă nu 
le dăduse bilete. Pini la capătul 
cursei, Moacă n-a mai fredonat 
melodia preferată. A fluierat a 
pagubă.

Vestea că viața tinerei mame 
Maria Ancaș, care abia născuse 
un copil, era in pericol a tre- 
7it. ir. puterea nopții, tot satul 
Dumbrava de Sus (Hunedoara). 
..Salvarea" insă n-a putut urca 
in sat, aflat in vîrf de munte, 
iar pină la locul unde fusese 
lăsată era o cale de peste 5 km 
și femeia trebuia transportată 
cu maximă urgență. Consătenii 
cu schimbul au dus în fugă tar
ga pe care se aflau mama și co
pilul. în noaptea următoare, 
tirziu, li s-a dat de veste că 
cele două vieți au fost salvate.

Fost (pentru că nu mai este) 
director al Școlii generale nr. 2 
din Piatra Șoimului (Neamț), 
Alexandru Vraciu iși făcuse o 
practică din a elibera unor per
soane fără studii diferite certi
ficate și adeverințe pe care pu
nea apostila și frumoasa lui 
semnătură (contra unor sume 
tot... frumoase), precum că res
pectivii sint absolvenți a cite 8 
clase. Deocamdată, pină cind 
organele de resort iși vor în
cheia cercetările, cadrele didac
tice din școală i-au încheiat și 
lui Alexandru Vraciu situația... 
școlară, cu nota zero la purtare.

ROMÂNIA - FILM
prezintâ

Sambizanga
Producție franceză. Re
gia :
Cu : Domingos Oliviero, 
Elisa
Abelino și grupul vocal 
,,Les Ombres". Premiul 
O.C.I.C. la al IV-lea 
Festival panafrican de 
la Ouagadougou 1973.

Sarah Maldoror.

Andrade, Dino

In mai 
sori primite Ia redac
ție. cititorii formulea
ză întrebări in legă
tură cu modul de 
stabilire a cheltuieli
lor comune privind 
folosința și întreține
rea imobilelor in care 
locuiesc. In cele ce 
urmează răspundem 
unora dintre aceste 
întrebări.

Holărirea nr. 2 din 
septembrie 1973 — 
misă de ~ 
pentru 
consiliilor populare in 
baza Legii nr. 5/1973 
referitoare la admi
nistrarea fondului lo
cativ și reglementa
rea raporturilor din
tre proprietari si chi
riași, precum și a 
H.C.M. nr. 860/1973 de 
aplicare a acestei legi 
— stabilește, in mod 
amănunțit. normele 
de repartizare intre 
locatarii principali a 
cheltuielilor comune 
de folosință si între
ținere a locuințelor. 
Astfel. cheltuielile 
pentru apă si canali
zare se repartizează, 
în cazul imobilelor 
prevăzute cu aparate 
de înregistrare, după 
numărul de persoane 
care locuiesc perma
nent împreună cu lo
catarul principal. In 
spiritul prevederilor 
Hotăririi nr. 2. cei 
absenți din imobil — 
una sau mai multe 
luni — sint scutiți de 
plată, dacă, bineînțe
les au anunțat in scris 
despre acest lucru co
mitetul asociației 
catarilor. In 
găzduirii de către ti
tular. in apartamentul 
său. a unor persoane 
pe timp de peste 15 
zile urmează ca acesta 
să suporte cota parte 
de cheltuieli pentru a- 
ceste persoane. Loca
tarii principali și pro
prietarii care cazează 
turiști, direct sau prin 
unitățile de turism, 
sint obligati să con
tribuie la plata chel
tuielilor comune, pro
porțional cu numărul 
persoanelor cazate si 
al zilelor respective.

In legătură cu pla
ta consumului de e- 
nercie electrică la 
părțile comune ale i- 
mobilelor. ni s-au so
licitat precizări pri
vind două situații. 
Prima : cind nu exis
tă aparate de înregis
trare a consumului 
pentru fiecare locuin
ță. dar există unul pe 
un grup de clădiri, pe 
clădire sau pe scară.

productive nu pot constitui o cate
dră completă, aceste orc au fost În
credințate fie unor 
completarea normei 
unor învățători, este drept 
tori ai unei experiențe , ..........
dar mai puțin inițiat» in problemele 
tehnice

Se înțelege că. In asemenea con
diții. problema principală este ca tu
turor achstor cadre didactice ei li se 
asigure o pregătire omogenă, prin

ducție și do problemele el spcclflre, 
mai merg din cind in cind cu elevii 
In atelierele cooperativei „Avintul" 
sau ale altor unități economice din 
județ.

învățătoarea Csutak Melania, care 
îndrumă atelierul de croitorie, a par
ticipat, In vacanța de Iarnă, la un 
schimb de experiență de citeva zile 
Inițiat în județ. La Liceul din Tg. 
Secuiesc, maistrul Mâță Ghcorghe, 
tehnician dc profesie, a participat in 
București la mai multe consfătuiri

Progrese remarcabile, dar șl probleme legate de Inte
grarea didactică, perfecționarea profesională, desfășu 

rarca eficientă a activității

compensarea cunoștințelor necesare 
i i domeniul specialității tehnice sau 
al pedagogiei. Sarcină ce revine, in 
principal, forurilor dc invățămint 
locale și centrale, prin instituțiile 
specializate pentru perfecționarea 
personalului didactic. Dar și celor 
in cauză, maiștrilor-instructori. primii 
in măsură să contribuie prin stră
danii și efort propriu la ridicarea 
nivelului lor dc pregătire profesio
nală in vederea îndeplinirii impor
tantei și complexei misiuni de edu
catori ai tinerei generații. Cum se 
realizează practic acest deziderat ?

Discutăm cu un grup de maiștri- 
instructori din județul Covasna. 
Nemeth Toma, de la Liceul din 
Covasna. a fost maistru la coopera
tiva locală ,,Avintul" și lucrează in 
alelicrul-școală de timplărie de doi 
ani.

— Nu am făcut nici un fel de 
curs de pregătire pentru noua mea 
ocupație — ne spune. Doar ba cer
cul pedagogic ascult unele referate. 
Ca să nu mă „rup" complet de pro-

fi schimburi de experiență cu colegi 
din alte județe, a avut chiar în 
sroala in care lucrează asemenea ac
țiuni pe profil de perfecționare pro
fesională. La rindul lor, unii dintre 
m^ștrii-instructori de la Liceul nr. 1 
din Sf. Gheorghe și-au dat definiti
vatul in invățămint sau se pregă
tesc pentru examenul de gradul II. 
Nu mult diferită se prezintă situația 
și in alte județe.

Ce concluzii se pot trage din aces
te citeva exemple ? Tn primul 
că. de multe ori. la formele de 
gâtire și perfecționare participă 
mai acei maiștri-instructori 
bine pregătiți profesional și cu 
gii mai îndelungate in școală, 
normal ar trebui să fie invers. Ceva 
mai bine stau lucrurile din acest 
punct de vedere în municipiul Bucu
rești și in citeva mari centre econo
mice ale țării — Brașov, Iași, Cluj 
etc. — unde au loc periodic cicluri 
de pregătire pedagogică pentru 
maiștrii cu calificare tehnică cores
punzătoare, unde în vacanțe se or-

ganîzeazft stagii de producție ale 
mnișlrilor din școli In unitățile pro
ductive pentru o reîmprospătare a 
cunoștințelor de specialitate.

în al doilea rind, iese in evidență 
faptul că sint necesare măsuri mai 
bine chibzuite pentru a ridica nive
lul de pregătire tehnică și pedagogi
că al cadrelor didactice care îndru
mă activitatea tehnică-productivă a 
elevilor. Fiecare din aceste două di
recții de perfecționare profesională 
prezintă importanță pentru buna des
fășurare a activității atclierclor- 
școală. Experiența arată că acolo 
unde cel care Îndrumă munca prac
tică a elevilor este un tehnician 
priceput și entuziast, cu fantezie și 
inițiativă, profilul atelierului și preo
cupările „ucenicilor" in meserie se 
apropie de cerințele reale și de mo
dul de lucru din „marca producție", 
de exigențele tehnicii și tehnologiei 
moderne. Dimpotrivă, lipsa de pregă
tire tehnică sau formația „meșteșu
gărească" a îndrumătorului fac ca 
munca in unele afe.liere-școală să se 
limiteze la operații simple și lipsite 
de atractivitate pentru elevi.

In fiecare din cele două direcții 
de perfecționare profesională a ca
drelor didactice din atelicrcle-școală 
se cer găsite forme cit mai diferite 
și eficiente de pregătire. Merită, de 
pildă, studiată de către forurile de 
resort propunerea unor reprezen
tanți al școlilor de a fi încadrați in 
funcția de maiștri-instructori unii 
dintre cei mai buni absolvenți ai li
ceelor de specialitate, bineînțeles, 
după ce au îndeplinit un anumit 
6tagiu de practică in producție. In 
concluzie, se cer îmbinate preocupă
rile organizatorice la nivel central 
cu cele pe plan local, sprijinite cu 
interes și perseverență de conduce
rile școlilor, de organizațiile 
partid, de inspectoratele școlare.

• „051“ In loc dr „05". Serviciul de Informații și de prestări de 
servicii telefonice (fostul „05") va putea fi solicitat de acum înainte 
la noul număr — „051",

• Formați 13 27 00. Pentru a economisi timp în căutarea unui loc 
la unul din hotelurile Capitalei vă puteți rezerva cameră chiar din 
orașul în care locuiți, prin telefonul dispeceratului I.T.H.R. Bucu
rești — 13 27 00.

• 47 68 70 șl 47 34 23, La aceste numere de telefon răspunde noua 
casă de comenzi la domiciliu din cartierul bucureștcan Balta Albă.

• Hunedoara, la timpul viilor. în orașul oțelului a început con
strucția noului centru civic care, in prima etapă, cuprinde nume
roase blocuri cu 4 pină la 11 niveluri, totalizind 1 116 apartamente, 
diverse unități comerciale (cu o suprafață de peste 7 500 mp), un 
cinematograf modern (cu 650 locuri), o școală (cu 24 săli de clasă) etc.

• O nouă agenție de voiaj C.F.R. In Capitală, la intersecția stră
zilor Domnița Anastasia și Brezoianu, a început construcția unei mo
derne agenții de voiaj C.F.R., care va avea o capacitate zilnică de 
servire de circa 20 000 de călători.

o Mai multă apă potabilă la Botoșani. Recent, la Botoșani a fost 
dată in exploatare o conductă de apă de înaltă presiune pentru ali
mentarea blocurilor de locuințe din noile cartiere. Tot aici se află 
in execuție alte două noi obiective care vor îmbunătăți aprovizionarea 
cu apă a orașului : un rezervor cu o capacitate de 5 000 mc și o 
nouă conductă de aducțiune Bucecea-Botoșani.

• Complex medico-chirurgical la Cluj. Construit pe 5 niveluri, com
plexul dispune de un sistem de televiziune propriu, conectat cu sala 
de operație, cu amfiteatrul, laboratoarele și cabinetul profesorului.

• „Ulpia" — noul supermagazin de la Deva — a fost dat recent 
în folosință dispunind de o suprafață de .circa 6 800 mp (eșalonată 
pe 5 niveluri) ; noua unitate asigură o servire rapidă și civilizată a 
cumpărătorilor prin practicarea unor forme moderne de comerț.

• Reduceri de prețuri. In cadrul „Tirgului de primăvară" (care se 
desfășoară pină la 15 mai) unitățile comerțului din Capitală oferă 
un larg sortiment de tricotaje, incălțăminte, confecții, marochină- 
rie ș.a. la prețuri reduse in proporție de 30—40 la sută din prețu
rile inițiale.

• Covorașe-ștcrgâtoare din fibre de bambus. Magazinele comer
țului au pus recent la dispoziția cumpărătorilor un nou tip de covo
raș ștergător (pentru ușile de la intrarea in apartamente) confecțio
nat din fibre de bambus, in combinație cu fibre de coir sau siral. 
Covorașele sînt confecționate in 30 modele de culori și dimensiuni.

• Nu fi supărat, fiule. „Am expediat fiului meu, la Constanța, 
pe data d • 20 decembrie 1973 — ne sesizează Catinca Curmei din 
Deleni (Iași) — un colet in greutate de 12 kg. Pină acum nici fiul 
meu n-a primit coletul, nici eu n-am fost despăgubită". Cind se va 
hotări poșta să intre pe... recepție ?

• Pentru cei mici — cămăși mari ? Mare e varietatea cămășilor în 
culori vii, pastelate, și desene moderne — ne semnalează V. Mihai 
din Balta Albă. Dar principalii beneficiari — tinerii, mai ales cei 
inalți și subțiri — nu găsesc ceea ce caută : mărimile de guler 36, 
37, 38. La ce s-or fi gindit comercianțil cind au comandat producăto
rilor numerele de cămăși ?

In această situație, 
cheltuielile se vor re
partiza pe _ locatari 
principali și ’ proprie
tari după numărul 
persoanelor din fieca
re apartament in par
te. In cea de-a doua 
situație — și anume, 
in ce privește consu- 
4Țiul de energie elec
trică la părțile comu
ne din clădirile cu 
destinație mixtă — re
partizarea cheltuieli
lor se va face in 
funcție de suprafața 
locativă din părțile 
comune deținută in 
exclusivitate de cele 
două categorii de de
ținători. Cheltuielile 
aferente energiei elec-

incălzire. in cazul în
căperilor cu destinație 
de locuințe, precum 
și al celor aflate in 

comună — 
culoare, 

uscătorii, 
se vor re
fund ie dc 

locuibilă

Răspuns 
la întrebările

trice consumate 
tru funcționarea 
censoarelor se 
calcula 
cu numărul de 
soane din fiecare 
parlament. Locatarii 
care ocupă suprafețe 
locative la subsol, de
misol. parter, 
nin si etajul 
clădirile fără 
nin vor contribui la 
plata acestora numai 
dacă imobilul respectiv 
are părți si instalații 
comune situate la e- 
taiele superioare, cum 
ar fi : băi. spălătorii, 
uscătorii in stare de 
funcționare

Există si 
tegorie de
— cele de
(in cazul _______
centrale). Ele cuprind: 
castul combustibilului
— păcură. cărbune, 
gaze etc. — la prețul 
de livrare : costul 
transportului acestui 
combustibil Dină la 
locul de consumație ; 
costul energiei 
trice consumate 
tru functionarea 
stalătillor de incălzire 
centrală si iluminatul 
încăperilor in care 
sint amplasate aces
tea : al echipamentu
lui de uzură și pro
tecție pentru munci
torii ce lucrează in 
centralele termice : al 
materialelor necesare 
păstrării curățeniei in 
centralele respective : 
salariile muncitorilor. 
Inclusiv contribuția 
pentru asigurările so
ciale. Cheltuielile de

pen- 
as- 
vor 

proporțional 
per- 

a-

folosință 
casa scării, 
spălătorii, 
holuri — 
partiza in 
suprafața 
deținută si suprafața 
dependințelor, dotate 
prin construcție sau 
amenajări ulterioare 
cu sisteme proprii de 
incălzire.

Costul combustibilu
lui necesar preparării 
apei calde, in ano
timpul căiduros. cind 
acesta este consumat 
numai pentru încălzi
rea apei, se 
zeazâ intre 
principali și 
tari după 
de apă stabilit potri
vit criteriilor aminti
te mai sus. In ano
timpul friguros, cind 
nu există montate a- 
parate pentru înregis
trarea consumului de 
combustibil necesar 
preparării apei calde, 
acesta se stabilește 
corespunzător mediei 
consumului din lunile 
iunie, iulie si august, 
suma repartizindu-se 
intre locatarii princi
pali și proprietari, 
proporțional cu con
sumul de apă.

Cheltuielile pentru 
consumul de gaze la 
sobe, dacă nu există 
aparate de măsurare 
pentru fiecare aparta
ment. se repartizează 
după suprafața locati- 
vă deținută (inclusiv 
cea a dependințelor). 
Io cazul consumului 
de eaze La bucătării și 
spălătorii, cheltuielile 
se repartizează după 
numărul persoanelor 
care folosesc instala
ții!- respective.

O ultimă precizare. 
Hotărirea nr. 2/1973 
prevede obligația pen
tru locatarii princi
pali si proprietarii 
clădirilor cu destina
ție de locuință să con
tribuie la cheltuielile 
efectuate cu plata 
personalului adminis
trativ și de serviciu, 
precum si la cheltuie
lile administrativ-gos- 
podărești 
desfășurării activității 
asociațiilor 
tari : ele se reparti
zează după numărul 
persoanelor din fie
care

comisar acuză : PATRIA 
12; 15; 18; 21, BUCUREȘTI 
; 11; 13.15; 15; 10.30; 21, FA

VORIT — 9.15; 11,30; 13,45; 16;
18.15; 20.30, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30.
O Secretul Iul Buddha : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9,45; 11.15.

Lupul singuratic :
12,45; 15; 17,30.
• Program de filme documenta
re : DOINA — 19,45.
• Ce drum să alegi : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 5036); 20.15 (seria de bilete —
5037), SCALA — 9; 11.15; 13,45;
16,15; 18.45; 21.15. CAPITOL 
11,15;, 13,30; 16; 18,30; 21.
o Rio Lobo : FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
• Puterea și Adevărul (ambele 
serii) : CASA FILMULUI — 18.
• Păcală : VOLGA — 9; 11,45:
14,30; 17,15; 20, MOȘILOR — 9; 
12,30; 16; 19,30, FLACARA — 9; 
11.45; 14,30; 17,15; 20.
• Tora 1 Tora 1 Tora
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• Rocco și frații săi 
naiul — 18,45, Cuibul 
lor — :
Union).
• Le Mans : VICTORIA — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18.30: 21. BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.

• Tarul Ivan Iși schimbă profe
sia : BUCEGI — 15,45; 18; 20.15.
• Porțile albastre ale orașului :
COTROCENI — 13,45; 15.30; 13;
20.15, CENTRAL — 9,15; 11.30; 
13,45;. 16; 18.15; 20.30.
• Cea mal frumoasa seară din 
viața mea : GRIVIJA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,30.
q Bărbați fără ocupație : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
• Cidul : GLORIA — 9: 12,30; 
16,15; 19,45, FLAMURA — 9; 12,30: 
16; 19,30.
O Vară tlrzie : FERENTARI 
15,30; 18; 20,15.
e Fantastica aventură a Iul „Nep- 
tun" : DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15! 20,30, LIRA — 15,30.
• Ceața : LIRA — 18; 20.15.
• Cintecul Norvegiei : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19.
• Dincolo de nisipuri : PRO
GRESUL — 15.30; 16; 20,15.
o Aurul negru din Oklahoma : 
UNIREA — 15,45; 18; 20,15.
• Al șaptelea cartuș : PACEA — 
16; 18: 20, FLOREASCA x- 15,30; 
18; 20,15.
c Joc Kldd : CRÎNGASI — 16;
13.15.
• Călărețul fără cap : GIULEȘTI 
— 15,30; 18; 20,15.
•' Marele vals : POPULAR — 
15,30; 19.
o Proprietarii : COSMOS — 15,30; 
16; 20,15.
• Doi pe un balansoar : VIITO
RUL — 15,30; 18.
• Jucătorul : VIITORUL — 20,15.
• Prințul Bob : VITAN — 15,30; 
18; 20,15.
o Chemarea străbunilor : MUN
CA — 15.30; 16; 20.15.
4 Misterioasa prăbușire : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
13; 20.15.
• O floare șl doi grădinari : 
ARTA — 11; 15.30; 19.

e O inițiativă care poate fi preluată în toată țara. „Colectind 
hîrtie veche, economisim lemn pentru celuloză !“ Sub această deviză 
asociația locatarilor de la blocurile din str. Flamurei nr. 2 (Ploiești) 
a colectat și predat 245 kg de maculatură.

N. R. O inițiativă lăudabilă, care ar putea fi urmată de toate 
asociațiile dc locatari din țară. Pe cind vom fi in măsură să comu
nicăm rezultatele aplicării ei și in alte părți ?

o Satul Pesești (Prahova) intră în circuitul balnear. Apele sulfu
roase din localitate urmează să fie puse in valoare. O amenajare 
de băi, alcătuită pentru început din două bazine și mai multe căzi, 
urmează să funcționeze ineepind de la 1 iunie a.c.

(„Flamura Prahovei")

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. DLrijor : Adrian 
Sunshyne (S.U.A.). Dirijorul coru
lui : Vasile Păntea. Solist : Aure
lian Octav Popa — 20.
• Opera Română : Olandezul zbu
rător — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma 
— 10.30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Un fluture pe lampă — 19.30, (sala 
Comedia) : Cui i-e frică de Vir
ginia Woolf ? — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20.
(sala din str. Alex. Sahia) : A 
douăsprezecea noapte — 20.
• Teatrul ,.C. I. Nottara" (saîa 
Magheru) : Aici a dormit G. Wa
shington — 15.30, (sala Studio) : 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Giuleștl : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (sala 
Studio din Piața Amzei) : Nota 
zero Ia purtare — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victorie!) : Șoricelul șl pă
pușa — 17, (sala din str. Acade
miei) : Punguța cu doi bani — 10.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nasc" (sala Savoy) : „Pardon... 
scuzați... bonsoar !“ — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Reflectorul re
vistei — 10,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
19,30.
e Circul „București" : Intilnire la 
circ — 10: 19,30.

Născută din cele mai 
vechi timpuri, 
a înfrumuseța viața, 
poezia trece L__ -
dincolo de pragul ză
mislirii, pentru a se 
răspindi in lumea atit 
de vastă a timpului 
nostru, aflîndu-și locul
— singură sau însoțită 
adesea de muzică și 
dans, intr-un sincre
tism ce ne amintește 
permanent de trun
chiul originar al artei
— in marile spectaco
le ale contemporanei
tății. Există realmente 
nevoia de poezie, soli
citarea trecerii din
colo de solitara lec
tură in spectacol pu
blic.
mare ___ __
stanța in vocația so
cială, în ’ ’ ’ ’
patriotică a poeziei că
tre problematica ma
joră a timpului.

De aceea, prezența 
intensă a poeziei in 
sălile de spectacol 
ne apare ca un fe
nomen în deplin a- 
cord cu emulația ce 
caracterizează întrea
ga noastră viață spi
rituală. Este confirmat 
acest fenomen mai cu 
seamă de spectacole 
reprezentative, desfă
șurate in locuri de 
largă audientă. Am a- 
minti. in acest sens, 
îndelungata participa- 

4 re a Radioteleviziunii 
la realizarea unor

spectacole de poezie 
complexe, cu partici
parea unor cunoscuți 
actori. De curind a 
fost prezentat recitalul 
„Tezaur de vers și 
cintec românesc", o 
emoționantă călătorie 
in universul vast al 11-

regizorală — alternînd 
desfășurarea solemnă 
a poeziei 
scrisă pe 
nor poeți 
a creat o 
ternicâ, persistentă a 
virtuților scenice ale 
artei lirice. Actori din

Unor solicitări ase
mănătoare le răspund 
și șezătorile literare 
cu public organizate 
jde televiziune, in ca
drul „Revistei literare 
TV", cum au fost cele 
din București și Rim- 
nicu-Vilcea, de la Su-

ricii patriotice. însoțită 
de cintecul ..Mioriței", 
de inegalabilele armo
nii eminesciene, de 
revărsarea impetuoasă 
a ritmurilor arghezie
ne și profunzimea ver
surilor lui Blaga, pen
tru a continua, pe fi
rul devenirii liricii 
noastre cu versurile 
lui Al. Philippide, Za- 
haria Stancu, Mihai 
Beniuc, 
leanu 
țiilor ( 
poeți, 
ceeași 
goste 
tacolul, 
împletire de talent ac
toricesc și măiestrie

Stancu,
Eugen Jebe- 

sau a genera- 
mai tinere de 
animați de a- 
fierbinte dra- 
de țară. Spec- 

, emoționant.

toate generațiile, de la 
maestrul Emil Botta, 
pină la Ion Marinescu, 
Adela Mărculescu, E- 
lena Sereda. Emil Lip- 
tac, Silviu Stănculescu, 
George Carabin, Dinu 
Ianculescu, Simona 
Bondoc, Mariana Cer
cel. Adina Popescu. 
Traian Stănescu și 
alții, și-au adus o 
entuziastă contribu
ție la această ve
ritabilă sărbătoare a 
poeziei și cintecului 
patriotic, așa cum pe 
scenele tuturor teatre
lor din țară numeroși 
actori au îmbrățișat cu 
pasiune acest gen ar
tistic.

ceava, cu participa
rea a numeroși poeți 
și actori, precum și 
spectacolul literar, mu- 
zical-coregrafic „Ves
titorii primăverii", 
organizat în citadela 
chimiștilor din Săvi- 
nești.

Am sublinia. In 
continuare, antologia- 
spectacol „Creșterea 
limbii românești șl-a 
patriei cinstire", orga
nizat de Comitetul de 
cultură și educație so
cialistă al Capitalei, 
de Muzeul de istorie 
a Bucureșliului in co
laborare cu Asociația 
scriitorilor din Bucu-

țuita artistă Irina Ră- 
chiteanu-Șirianu a 
prezentat publicului 
un buchet din creația 
poetei Nina Cassian. 
Efortul lăudabil. so
licitat de o poezie cu 
apreciate valențe spec
taculare. recitalul de 
la „Național", rea
lizat cu talent și sen
sibilitate de Irina Ră- 
chițeanu-Șirianu (ac
triță cu un rar dar al 
interpretării poeziei, 
de numele căreia se 
leagă atitea tălmăciri 
ale unor creații ne
pieritoare din lirica 
românească și univer
sală). se impune ca 
un moment remarca-

bil In actul nobil de 
popularizare a versu
lui. de către slujitorii 
scenei. Este de dorit 
ca această primă expe
riență, găzduită in clă
direa noului teatru na
țional, să constituie un 
îndemn la alte inițiati
ve similare, ca 
prima scenă a 
rii, fastuoasă 
dotare și prestigioasă 
prin tradiție, să fie 
permanentizate intil- 
nirile marelui public 
cu poezia, constituln- 
du-se in timp o ade
vărată panoramă spec
taculară a celor mai 
de seamă creații ale 
genului liric româ
nesc. Rostite aici, 
„Luceafărul" emines
cian sau „Testamen
tul" arghezian iși vor 
spori semnificațiile, 
vor aduce in intimita
tea poeziei noi și ne- 
numărați pasionați. 
Cu mijloacele de care 
dispun forurile cultu
rale — unele folosite 
cu pricepere și dărui
re — dar mai ales cu 
imensul, vibrantul te
zaur al poeziei noas
tre, cu talentul stră
lucit al atitor slujitori 
ai scenei, există certi
tudinea ca spectaco
lele de poezie să de
vină veritabile sărbă
tori de artă.
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Mesaje de felicitare adresate 

Președintelui Republicii, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în numele guvernului *j poporului Indoneziei, am plăcerea să 

transmit Excelenței Voastre felicitările mele sincere cu ocazia alegerii 
dumneavoastră in înalta funcție de președinte al Republicii Socia
liste România.

Vă rog sâ primiți bunele mele urări de succese continue în condu
cerea țării dumneavoastră spre prosperitate și noi progrese.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
îmi face plăcere să felicit pe Excelența Voastră cu ocazia alegerii 

în funcția de președinte al Republicii Socialiste România și să vă re
înnoiesc călduroasele mele urări de succese și mai mari in activitatea 
dumneavoastră, pentru binele nobilului popor român.

Salutîndu-vA cu cordialitate, aștept să o pot face și personal în 
frumoasa dumneavoastră patrie.

JOSE FIGUERES
Președintele Republicii Costa Rica

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
în preajma sesiunii de la București a Uniunii Interparlamentare, am 

onoarea sa vă prezint, in numele uniunii, cele mai vii felicitări cu 
ocazia alegerii dumneavoastră de către Marea Adunare Națională în 
funcția de președinte al Republicii Socialiste România.

PIO-CARLO TERENZIO
Secretar general 

al Uniunii Interparlamentare 
Geneva

Consfătuirea activului de partid 

si de stat din ministere 

si instituții centrale
(Urmare din png. I)

uzinelor „23 August", Emil Flcșe- 
rlu. secretarul Comitetului de par
tid din Ministerul Comerțului Ex
terior, Dumitru Niculcscu, șef al 
Inspectoratului General de Stat 
pentru Controlul Calității Produse
lor. Mihail Florescu, ministrul in
dustriei chimice, loan Oprea, secre
tar al Comitetului de partid al In
stitutului Central pentru Condu
cere și Informatică.

Vorbitorii au abordat pe larg, cu 
un profund spirit partinic, în mod 
exigent, preocupările actuale ale 
ministerelor și instituțiilor centra
le, stadiul realizării obiectivelor și 
sarcinilor ce le-au fost încredin
țate, pentru înfăptuirea cincinalu
lui înainte de termen, în contextul 
amplei activități desfășurate do 
partidul nostru, în frunte cu secre
tarul general, tovarășul Nicolao 
Ceaușescu, pentru accelerarea edi
ficării societății socialiste multila
teral dezvoltate, în vederea că
reia sînt înfăptuite cu consec
vență un ansamblu de măsuri po
li tico-organizatorice șl legislative 
de perfecționare a conducerii și 
organizării vieții politice, econo
mice și sociale, ca linie directoare 
a dezvoltării moderne a Româ
niei.

Adresîndu-se conducerii de 
partid și de stat, personal tovară

șului Nicolae Ceaușescu, repre
zentanții activului de partid și de 
stat din ministere și Instituții 
centrale au exprimat angajamen
tul organizațiilor de partid, al 
consiliilor do conducere și consi
liilor oamenilor muncii, al comu
niștilor, tuturor muncitorilor, in
ginerilor șl tehnicienilor de a-șl 
consacra cu pasiune întreaga lor 
activitate înfăptuirii politicii parti
dului, subliniind hotărîrea nestră
mutată de a da viață programului 
Congresului al X-lea și Conferin
ței Naționale ale P.C.R., de a 
cinsti prin noi șl importante suc
cese, în întrecerea pentru îndepli
nirea planului cincinal înainte de 
termen, a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei șl Congresul al 
XI-lea al partidului.

In încheierea lucrărilor con
sfătuirii, primii cu urale și ova
ții, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU,

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Exprimînd hotărîrea de a înfăp
tui sarcinile, indicațiile șl conclu
ziile cuprinse în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu și în le
gătură cu problemele dezbătute de 
către activul de partid și de stat 
din ministere și instituții centrale, 
consfătuirea a adoptat o rezoluție 
care va fi dată publicității.

Cronica zilei
Cu prilclul celei de-a 29-a aniver

sări a Zilei internaționale a foștilor 
deținuți și deportați politici anti
fasciști, la Muzeul de istorie a par
tidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Româ
nia a avut loc, joi dupâ-amlazft, o 
adunare publică la care au luat par
te vechi mllltanți ni mișcării mun
citorești, veterani ai războiului anti
fascist, oameni ai muncii din între
prinderi șl instituții bucureștene.

Adunarea a fost deschisă de Ale
xandru Bulcan, vicepreședinte al Co
mitetului foștilor luptători antifas
ciști din Republica Soclallslfl Româ
nia. Despre semnificația evenimen
tului a vorbit Iile David, membru al 
comitetului.

(Agerpres)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să-mi îngăduiți să vă exprim felicitări călduroase, în numele 
Asociației de prietenie Israel-România. cu prilejul alegerii dumneavoas
tră in înalta funcție de președinte al Republicii Socialiste România.

Personalitatea dumneavoastră, domnule președinte, este larg cunos
cută în Israel, în toată lumea. Dăm o înaltă apreciere eforturilor dum
neavoastră pentru dezvoltarea relațiilor între toate țările lumii, între 
poporul israelian și poporul român, în interesul înțelegerii și păcii. Ne 
exprimăm convingerea că și în viitor veți aduce contribuția dumneavoas
tră prețioasă la reglementarea dreaptă a conflictului din Orientul Mij
lociu, la statornicirea unei păci trainice în zona noastră.

Vă urăm multă sănătate și noi succese în nobila dumneavoastră 
misiune.

ITZAK KORN
Președintele Asociației de prietenie 

Israel-România

Domnului Președinte al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU

Am onoarea să vă rog să acceptați felicitările mele cele mai sin
cere peniru alegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii So
cialiste România.

LEO KAPRIO
Director al Biroului regional 

pentru Europa 
al Organizației Mondiale a Sănătății

Dr. Eric Martin, președintele Comitetului Internațional de Cruce Roșie, 
l-a rugat pe ambasadorul Republicii Socialiste România in Elveția să 
transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu. cu prilejul alegerii sale in func
ția de președinte al Republicii Socialiste România, „cele mai vii felicitări 
din partea Comitetului Internațional de Cruce Roșie pentru această stră
lucită alegere, precum și toate urările pentru o eră de pace și pros
peritate poporului român".

Șeful Departamentului Politic Federal al Elveției, Pierre Graber, a 
rugat, prin intermediul unei telegrame, pe ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, să transmită președintelui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, felicitările Consiliului Federal Elvețian, precum și urări 
de succes in înalta sa misiune.

O delegație economică americană 
a sosit în Capitală

Teatrul de stal (lin Ploiești 
la 25 de ani

Teatrul de stat din Ploiești, pri
mul teatru profesionist de pe me
leagurile prahovene, a sărbătorit îm
plinirea a 25 de ani de la înființarea 
sa. Cu acest prilej, colectivul tea
trului a adresat secretarului general 
al Partidului Comunist Român, to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU. o 
telegramă In care iși exprimă 
nețărmurita sa recunoștință pentru 
minunatele condiții în care se dez
voltă astăzi arta și cultura româ
nească, pentru grija părintească cu 
care partidul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, a Îndrumat și 
sprijinit teatrul și pe slujitorii sfii.

Este o deosebită cinste și mindrie 
pentru noi — se arată In telegramă 
— să sărbătorim un sfert de veac 
de activitate teatrală la Ploiești. în 
anul celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei, al Congresului al 
XI-lea al partidului, In anul alege
rii celui dinții președinte al repu
blicii. in persoana dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ilustru 
revoluționar, om de stat și patriot 
înflăcărat. Vă rugăm să primiți asi
gurarea întregului nostru devota
ment, stima șt dragostea profundă 
ce vi le purtăm dumneavoastră, con
ducătorul nostru iubit, și să vă 
urăm, totodată, din adincul inimilor, 
să ne trăiți ani mulți și fericiți, 
pentru gloria partidului comunist ?i 
a poporului român.

CELUI DE-AE XXII-LEA CONGRES
AE PARTIDULUI COMUNIST DIN CANADA

TORONTO
Comitetul Central nl Partidului Comunist Român transmite delega- 

ților la cel dc-al XXII-lca Congres al Partidului Comunist din Canada, 
tuturor comuniștilor șl clasei muncitoare canadiene cele mai călduroase 
salutări frățești șl urări de succes în activitatea partidului dv. consacrata 
îndeplinirii aspirațiilor de pace, democrație șl socialism ale oamenilor 
muncii din Canada, luptei împotriva imperialismului, colonialismului șl 
neocolonlalismului, pentru înțelegere șl colaborare internaționala.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre partidele noastre, care au fost marcate în mod de
osebit de întîlnirea ce a avut loc anul trecut între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, și William 
Kashtan, secretar general al Partidului Comunist din Canada, se vor 
dezvolta pe mal departe, în Interesul celor două partide și popoare, nl 
întăririi colaborării dintre Republica Socialistă România și Canada, 
cauzei păcii și socialismului, în slujba întăririi unității partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor forțelor anliimperialisle.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sosirea in Capitală a ministrului minelor, combustibilului 
și metalurgiei din Republica Cuba

A sosit în Capitală Manuel Ces
pedes Fernandez, ministrul minelor, 
combustibilului și metalurgiei din 
Republica Cuba, care, la invitația 
conducerii Ministerului Minelor, Pe
trolului șl Geologiei, va face o vi
zită in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a

fost salutat de Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, și alți membri ai conducerii 
ministerului.

A fost prezent Nicolas Rodrlguez 
Astiazaraln, ambasadorul Cubei la 
București.

(Agerpres)

ZIUA COSMONAUTICII

PORȚI SPRE CUNOAȘTERE
CORESPONDENTA DIN MOSCOVA

Joi la amiază a sosit In Capitală 
o delegație economică americană, 
condusă de Frederick Dent, secreta
rul pentru comerț al Statelor Unite 
ale Americii, care va participa la 
lucrările primei sesiuni a Comisiei 
mixte economice româno-americane.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. de alte persoane oficiale.

Au fost de față Corneliu Bogdan, 
ambasadorul României La Washing

ton, și Harry G. Barnes jr.. ambasa
dorul S.U.A. La București.

*
în cursul după-amiezil. membrii 

delegației economice americane au 
vizitat întreprinderea de cinescoape, 
precum și unele cartiere ale Capi
talei.

Ion Pătan. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior. a oferit un dineu in onoarea 
secretarului pentru comerț al S.U.A. 
și a membrilor delegației.

(Agerpres)

vremea

Plecarea președintelui Federației 

industriilor din R. F. Germania
înainte de a părăsi Capitala, pre

ședintele Federației industriilor din 
R. F. Germania, Hans Gilnther Sohl, 
a făcut, joi dimineața, o scurtă de
clarație reprezentanților presei și 
radioteleviziunii : „In timpul șederii 
in tara dumneavoastră, a spus oas
petele. am avut onoarea să fiu pri
mit de președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu. 
In cadrul convorbirii cu domnia sa, 
cit și cu reprezentanți ai conducerii 
unor ministere, am abordat proble
me privind dezvoltarea și diversifi
carea in continuare a colaborării șl 
cooperării industriale, impulsionarea 
conlucrării pe multiple planuri din
tre întreprinderi românești și unită
țile care fac parte din Federația in
dustriilor din R. F. Germania. Am

remarcat marile progrese obținute .de 
economia românească, Spiinlnd 'â- 
cest lucru, mă refer la obiectivele 
văzute, din rindul cărora aș remarca 
în mod deosebit nivelul competitiv, 
din toate punctele de vedere, al 
Combinatului siderurgic de la Galați.

Consider, a subliniat in încheiere 
Hans Gilnther Sohl, că dezvoltarea 
relațiilor dintre industriile noastre 
trebuie să se bazeze, pe lingă schim
bul de mărfuri, și pe o largă coope
rare în producție. Cred că societă
țile mixte pe care intenționăm să le 
înființăm vor fi in măsură să con
tribuie la promovarea colaborării 
reciproc avantajoase și vor crea, în 
același timp, posibilități de a extinde 
cooperarea și pe terțe piețe".

(Agerpres)

Ieri în țară : Vremea s-a încălzit 
ușor. Cerul a fost variabil, mai mult 
senin in Dobrogea, Moldova și Tran
silvania. Vintul a suflat moderat, cu 
intensificări in sudul Banatului și 
Transilvaniei și pe alocuri in Crișa- 
na, Moldova și Bărăgan. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila intre 
9 grade la Sulina și 21 grade la Su- 
puru de Jos, Oradea, Gurahonț, 
București, Tr. Măgurele, Alexandria, 
Răuseni, Chișineu Criș. în Bucu
rești : Vremea a continuat să se în
călzească ușor. Cerul a fost varia
bil. Vintul a suflat slab pină la po
trivit. Temperatura maximă a fost 
de 22 grade.

Timpul probabil pentru 13, 14 și 
15 aprilie. In țară : Vreme relativ 
caldă, cu cerul variabil, mai mult 
noros în sudul țării, unde, pe alocuri, 
va ploua. In rest, ploi izolate. Vint 
slab pină la potrivit. Minimele vor 
fi cuprinse intre 4 și 14 grade, iar 
maximele intre 14 și 22 grade. în 
București : Vreme relativ caldă cu 
cerul temporar noros. Ploaie de 
scurtă durată. Vint slab pină la po
trivit. Temperatura ușor variabilă.
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FOTBAL In semifinalele cupelor europene GIMNASTICĂ

LOTO
ClȘTIGURILE TRĂGF.RII 

DIN 5 APRILIE 1974
Extragerea I : cat. 1 : 1 variantă 

10% a 100 000 lei. cat. 2 : 3,35 a 
19 719 lei : cat. 3 : 17.95 a 3 680 lei, 
cat. 4 : 25,40 a 2 601 lei ; cat. 5 : 
76,40 a 865 lei : cat. 6 : 296 a 223 lei.

Report categoria I : 10 097 lei.
Extragerea a Il-a : cat. A : 1 va

riantă 10% a 94 196 lei ; cat. B : 1
variantă 10% a 56 518 Iei ; cat. C : 
4,35 a 12 993 lei ; cat. D : 22,30 a 
2 534 lei ; cat. E : 83,75 a 675 lei ; 
cat. F : 159 a 355 lei ; cat. X 1957,80 
a 100 lei.

în scurgerea sa, timpul — cu 
faptele și evenimentele ce-1 înso
țesc — pare să dea dreptate ace
lor savanți care arată că sînt rare 
ramurile cunoștințelor umane ca
re să se fi dezvoltat de o manieră 
atit de impetuoasă, cum este cazul 
cosmonauticii. Intr-adevăr, în cei 
17 ani de „eră cosmică" (primul 
satelit artificial al Pămintului a 
fost lansat în octombrie 1957 de pe 
un cosmodrom sovietic), bilanțul 
explorărilor spațiale, al datelor și 
cunoștințelor științifice acumulate 
de om,, oricit de sintetic ar fi în
fățișate, este impresionant. Astfel, 
de pildă, au fost obținute date e- 
locvente privind componența pătu
rilor superioare ale atmosferei te
restre, centurile de radiație ale 
Pămintului, existența in Univers a 
unor molecule complexe (unele or
ganice), s-a demonstrat existența 
plasmosferei, au fost definite par
ticularitățile razelor cosmice, ale 
fizicii relațiilor Pămint-Soare etc. 
Totodată, rezultatele cercetărilor 
directe și amănunțite întreprinse 
pq Lună, noile date cu privire la 
caracteristicile solului și atmosferei 
planetelor Marte și Venus, cerce
tările ce se efectuează asupra pla
netei Mercur marchează progrese
le substanțiale făcute de om in des
cifrarea tainelor Universului.

Evident, momentul-cheie înregis
trat pe această cale, evenimentul 
epocal care a marcat începutul 
transformării in realitate a visului 
milenar al omului l-a constituit 
zborul în Cosmos al primului locui
tor al Terrei, Iuri Gagarin. In a- 
mintirea acestui memorabil eveni
ment, petrecut la 12 aprilie 1961, in 
Uniunea Sovietică a fost instituită 
Ziua cosmonauticii. De atunci, circa 
80 de păminteni și-au înscris nu
mele pe lista neînfricaților cuceri
tori ai Cosmosului, iar succesele 
dobîndite în cursul acestor explo
rări s-au amplificat an de an. Nu 
este mai puțin adevărat că Lansă
rile in spațiile extraterestre, cer
cetările în Cosmos, in afară de fon
durile imense pe care le necesită, 
au costat, nu o dată, și sacrificii de 
vieți, Ziua cosmonauticii fiind, 
totodată, și prilej de evocare a a- 
celora care s-au jertfit pe altarul 
progresului științei.

Evocînd în această zi marile re
alizări dobindite de primul stat so
cialist in explorarea spațiului ex
traterestru, savanții și alți specia
liști in materie menționează, tot
odată, contribuția adusă in același 
domeniu de oamenii de știință și 
tehnicienii din S.U.A. care, așa cum 
e cunoscut, au obținut performanțe 
de seamă in lansările de astronauți 
pe Lună, în trimiterea unor nave 
de cercetare spre alte planete. în 
zboruri circumterqstre cu o durată 
de zeci de zile etc.

în afară de soluționarea a nu
meroase probleme de ordin pur 
științific, cosmonautica poate aduce 
omului un șir de avantaje practice, 
prin rezolvarea unor probleme cu
rente, de mare însemnătate pentru 
progresul economic și social. Astfel, 
de pildă, sateliți artificiali sînt fo
losiți astăzi cu succes la asigurarea 
transmisiilor unor programe de 
televiziune la mari distanțe : alții 
sint utilizați pentru observații me
teorologice, datele transmise de un 
satelit in timpul unei singure rota
ții intreqindu-le .ca..volum de o sută 
de ori pe.Tacelear.rcomunicate , d% 
aproape 10 000 de stații meteorolo
gice^ ctte.-există ?in- lume. Totodată, 
specialiștii subliniază marea impor
tanță a folosirii sateliților artificiali 
în prognozarea recoltelor, stabili
rea termenelor pentru efectuarea 
unor lucrări agrotehnice, preveni
rea calamităților naturale, cum ar 
fi uraganele, avalanșele de zăpa
dă, descoperirea bancurilor de 
pește oceanic, depistarea incendi
ilor din marile zone forestiere 
ș.a.m.d. Un alt domeniu care are 
largi perspective de dezvoltare pe 
baza realizărilor dobindite in ex
plorările spațiale il constituie 
„geologia cosmică" — respectiv 
folosirea tot mai largă a stațiilor 
cosmice pentru prospectarea zăcă
mintelor minerale ale Pămintului.

Urmărind cu satisfacție realiză
rile dobîndite in lume în cerceta
rea Cosmosului, oamenii de pretu
tindeni iși manifestă încrederea că 
aceste succese vor fi folosite ex
clusiv pentru binele umanității, 
pentru promovarea aspirațiilor ei 
de progres și prosperitate.

L. DUȚA

In semifinalele cupelor europene 
la fotbal s-au disputat meciurile tur.

La Budapesta, in „Cupa campioni
lor europeni", peste 80 000 de spec
tatori au asistat la meciul dintre e- 
chipele Ujpest Dozsa și Bayern Mun- 
chen. Jocul s-a incheiat cu un re
zultat de egalitate : 1—1 (0—0). Oas
peții au deschis scorul in minutul 
64. prin Tortenson. iar gazdele au e- 
galat cu 8 minute înaintea fluieru
lui final, prin Fazekas. în cea de-a 
doua semifinală, la Glasgow, in pre
zența a peste 75 000 de spectatori, e- 
chipa locală Celtic și Atletico Ma
drid au terminat nedecis : 0—0.

în „Cupa cupelor", A.C. Milan a 
învins pe teren propriu, cu scorul 
de 2—0 (1—0). formația vest-germană 
Borussia Moenchengladbach. prin 
punctele marcate de Bigon (min. 18) 
și Chiarugi (min. 52). în altă partidă, 
desfășurată la Lisabona, formația 
Sporting nu a putut învinge pe 
F.C. Magdeburg, jocul incheindu-se 
la egalitate : 1—1 (0—0).

în sfirșit, In „Cupa U.E.F.A.", la 
Leipzig, echipa engleză Tottenham a 
reușit să cișlige cu 2—1 (2—0) in
fața formației locale F.C. Lokomotiv. 
Golurile oaspeților au fost realizate 
de Peters și Coates. Pentru gazde a 
înscris Loewe. La Rotterdam, echipa

olandeză Fejcnoord a învins cu 2—1 
(0—1) echipa V.F.B. Stuttgart.

*
într-un meci pentru „Cupa balca

nică" la fotbal, echipa Sport Club 
Bacău a terminat la egalitate (2—2) 
cu formația turcă Boluspor.

★
TURNEUL PENTRU JUNIORI DE 

LA CANNES. Au inceput întrecerile 
turneului internațional de fotbal (re
zervat echipelor de juniori), de la 
Cannes. In partida inaugurală s-au 
intilnit selecționatele Franței și Me
xicului, victoria revenind cu scorul 
de 2—0 (2—0) tinerilor fotbaliști
francezi.

Intr-un alt joc, reprezentativa O- 
landei a întrecut formația U.R.S.S. 
cu scorul de 3—0 (1—0).

STABILIREA GRUPELOR FAZEI 
FINALE A TURNEULUI U.E.F.A. — 
La Berna a avut Ioc ieri tragerea 
La sorți a grupelor fazei finale a 
turneului U.E.F.A., rezervat echipe
lor de juniori. Echipa României 
face parte din grupa I împreună cu 
selecționatele Finlandei, Scoției și 
Islandei. Turneul, la care participă 
16 echipe, se va desfășura intre 22 
și 31 mai.

Sportivi din 11 țări la campionatele internaționale 
ale României

începînd de astăzi și pinâ duminică, 
sala sporturilor de la Floreasca. va 
găzdui cea de-a I7-a ediție a cam
pionatelor internaționale de gim
nastică ale țării noastre. La întreceri 
și-au anunțat participarea sportivi și 
sportive din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Elveția, R. D. Germană. R. F. Ger
mania, Italia, Iugoslavia. Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România.

Astăzi, de la ora 17,00, au loc e- 
xercițiile impuse, iar simbătă, de la 
ora 16,00, se vor desfășura exerci
țiile libere. Duminică, cu începere 
de la ora 11,00, sînt programate fi
nalele pe aparate.

Echipa țării noastre va cuprinde, 
printre alții, pe Dan Grecu, C. Pe
trescu, Alina Goreac. Anca Grigo- 
raș și Elena Ceampelea.

baschet încep întrecerile internaționale de la Cluj
In „Sala sporturilor" din Cluj În

cep astăzi Întrecerile competiției in
ternaționale de baschet dotată cu 
„Cupa federației", la care participă 
selecționatele masculine ale R. F. 
Germania, Ungariei. României și 
formația sovietică R.T.I. Minsk.

Astăzi, in prima zi a turneului, 
echipa României va intilnl formația

Ungariei. Partida va începe la ora 
19,00 și va avea In deschidere me
ciul R. F. Germania — R.T.I. Minsk.

Iată programul celorlalte două 
zile : simbătă, de la ora 17 : Ungaria 
— R. F. Germania ; România — 
R.T.I. Minsk ; duminică, de la ora 
10,00 : Ungaria — R.T.I. Minsk ; 
România — R. F. Germania.

„LE MONDE“
„Hiriiu... ca și petrolul'

„Să învățăm să nu mai risipim, să organizăm mai bine colectarea deșeurilor"
„Va trebui să învățăm să nu mai risipim". O nouă recomandare 

cu privire Ia utilizarea petrolului ? Nul Declarația de mai sus se 
referă la... hirtie. Creșterea puternică a prețurilor, excesul consuma
torilor. teama de penurie, dependenta tot mai accentuată fală de 
principalii producători — iată caracteristici specifice nu numai evo
luției pieței petrolului, ci și a celei a hirtiei. Astfel iși 'începe ziarul 
„LE MONDE" un articol consacrat temei evocate chiar in titlu.

HANDBAL. „CUPA ȚĂRILOR 
LATINE". — în cadrul turneului in
ternațional masculin de handbal 
. Cupa țărilor latine", care se desfă
șoară in localitatea italiană Teramo 
și este rezervat echipelor de tineret, 
selecționata României a obținut a 
doua victorie consecutivă, câștigi nd 
cu scorul de 27—7 meciul susținut 
cu formația Braziliei.

Iată celelalte rezultate înregistrate 
în ultima zi a întrecerilor din gru
pele preliminare : Franța — Italia 
15__3 ; Spania — Portugalia 6—6.

Pentru faza finală a competiției 
s-au calificat reprezentativele Ro
mâniei, Franței și Spaniei.

BOX. — La Soci a avut loc inlil- 
nirea internațională de box dintre 
seleciionata R.S.F.S. Ruse și o com
binată a cluburilor din România. 
Boxerii sovietici au obținut victoria 
cu scorul de 7—4.

Ta categoria ușoară. Paul Dobres- 
rj l-a învins la puncte pe Vladimir

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Rozenbaum. iar la „pană". Gh. Cio
chină a cîștigat la puncte meciul cu 
Viaceslav Gridniev. Semigreul C. Vă- 
ran a obținut decizia in meciul cu 
Aleksandr Nikulin, iar la categoria 
muscă. Ibrahim Faredin a repurtat 
o victorie clară la puncte in fata lui 
V. Litvinov.

Iată celelalte rezultate Înregistra
te : E. Judin b.p. Remus Cozma ; 
V. Kolikov b.p. Mircea Tone ; 
Z. Abasov b.p. I. Vladimir : K. Cifos 
b.o. I. Fuicu : VI. Darin b.p. Paul 
Tănase ; E. Gorskov b.p. V. Lehă- 
duș. La categoria mijlocie mică 
Aleksandr Koniuskin a fost declarat 
învingător fără luptă in fața lui 
Sandu Tirilâ. care a depășit... greu
tatea 1

•k
La Sofia a Început tradiționalul 

turneu internațional de box pentru 
„Trofeul Stranjata".

în cadrul categoriei „semigrea", 
pugilistul român Marin Constanti- 
nescu l-a învins, prin ko. in repriza 
a 3-a, pe cehoslovacul Zdenek Kor- 
tlsh.

CAMPIONATUL MONDIAL DE 
HOCHEI. — După desfășurarea a 
patru etape, in campionatul mondial 
de hochei pe gheață (grupa A) de la 
Helsinki, pe primul loc in clasament 
se află echipa Cehoslovaciei, care 
totalizează 8 puncte, fiind neînvinsă. 
Locurile următoare sînt ocupate de 
formațiile U.R.S.S. — 6 puncte, Fin
landei — 4 puncte. Poloniei — 3
puncte. Suediei — 3 puncte și R. D. 
Germane — zero puncte. După cum 
s-a mai anunțat, in unul din der- 
biurile competiției, selecționata Ce
hoslovaciei a întrecut cu scorul de 
7—2 (3—0. 3—0. 1—2) formația
U.R.S.S., campioană a lumii.

ȘAH. — Marele maestru român 
Florin Gheorghiu a preluat conduce
rea in turneul internațional de șah 
de la Los Angeles, totalizlnd 3,5 
puncte, după 5 runde.

RUGBI. — La Heidelberg a înce
put ieri campionatul european de 
rugbi pentru echipele de juniori. în 
primul meci, selecționata României 
a întrecut cu 6corul de 35—6 forma
ția Iugoslaviei.

TENIS DE MASA. — în proba de 
dublu mixt din cadrul campionate
lor europene de la Novi Sad, cuplul 
Maria Alexandru (România), Anton 
Stipancici (Iugoslavia) a obținut me
dalia de bronz, după ce a întrecut 
cu 3—2 perechea Antonian, Sar- 
hoian (U.R.S.S.). La șimplu femei, 
Maria Alexandru a Învins cu 3—0 
pe Ioanides (Grecia), iar la simplu 
bărbați, Panait a dispus cu 3—0 de 
finlandezul Vinko,

„In ultimele luni ale anului 1973 
— continuă ziarul — s-a răspindit 
panica in rindurile consumatorilor. 
A inceput cursa hirtiei. Pretutindeni 
se vorbește despre penurie. Multe 
țări ale „lumii a treia" sint gata să 
plătească orice preț. In India, aloca
țiile de hirtie pentru presă au fost 
reduse cu 30 la sută. Japonezii, con
form obiceiului, efectuează turnee 
dună turnee pentru achiziții in țările 
producătoare (Canada, statele scan
dinave etc). în Marea Britanie. in 
Italia, ziarele iși reduc numărul de 
pagini. In Franța, tipografiile, edi
turile. întreprinderile de ambalaj Iși 
iau măsuri de precauție.

Piața nu era pregătită jă facă față 
unei asemenea situații. Din două 
motive : in ultimii ani, producătorii 
nu au efectuat investiții masive ; 
condiții climatice nefavorabile și 
alti factori au determinat o scădere 
a livrărilor in momentul cind cere
rea a crescut,

Pe piața hirtiei se conturea
ză pe termen lung un de
zechilibru grav între cerere șl o- 
fertă. Această conjunctură a permis, 
bineînțeles, producătorilor să majo
reze prețurile. Prețul mondial al 
materiei prime — lemnul — a cres
cut cu 80—100 la sută.

Pasta de hirtie, un produs Inter
mediar. al cărei preț a stagnat sau 
chiar a scăzut, de-a lungul anilor, 
s-a scumpit in 1973. bunăoară în 
Franța, cu 20 la sută. Și se prevede 
o nouă creștere de 30 la sută pină 
la 1 iulie a.c.

Aceeași evoluție se poate constata 
și in domeniul produselor finite. 
Hirtia de ziar și-a sporit prețul cu 20 
la sută la 1 ianuarie și cu incă 15 la 
sută în martie. Cartelele utilizate în 
informatică, o ramură mare consu
matoare de hirtie, s-au scumpit la 
1 martie cu 10 la sută și se așteaptă 
o nouă scumpire cu 6 la sută la 15 
iunie.

Franța este afectată în mod deose
bit de aceste creșteri ale prețurilor, 
dat fiind că este puternic dependen
tă de importurile de hirtie. Astfel, 
dintr-un consum de pastă de hirtie 
de 3,18 milioane tone in 1973, o can
titate de 46 la sută o reprezentau 
importurile. Iată evoluția ponderii 
importurilor și in consumul de pro
duse finite — hirtie și carton : 7,5 
la sută in 1960 : 21 la sută In 1970 ; 
26 la sută in 1973. Dependența de 
import este și mai pronunțată in ce 
privește hirtia de ziare. Producția 
națională a scăzut de la 430 000 tone 
in 1970 la circa 260 000 tone in 1973, 
in timp ce importurile au crescut, in 
aceeași perioadă, de la 170 000 la 
320 000 tone de hirtie pentru ziar".

In continuare, ziarul „Le Monde" 
te referă la soluțiile posibile pen
tru ieșirea din această situație tot 
mai alarmantă, preconizind o utili
zare rațională a fondului forestier 
național și introducerea de tehnici 
noi in producția națională de hirtie.

O atenție deosebită acordă ziarul 
citat problemei folosirii hirtiei 
vechi : „Una din soluții o con
stituie „reciclarea" hirtiei. Ac

tualmente. in Franța. 30 la sută 
din hirtia și cartonul consumate se 
recuperează. Potrivit calculelor spe
cialiștilor, această proporție ar putea 
fi ridicată la 40 și chiar 45 la sută 
din hirtia consumată. In ce privește 
deșeurile industriale și hirtia de 
ziar, sistemul de recuperare este bine 
pus la punct. Este insă necesară o 
mai bună organizare a colectării res
turilor menajere. Ideea este in studiul 
ministerului cu problemele mediului 
înconjurător, urmind să fie creată 
și o comisie specială in acest sens, 
sub egida ministerului industriei.

în același timp, producătorii fran
cezi solicită impunerea unui control 
asupra exporturilor de hirtie veche. 
(Suedia — țară producătoare ! — 
se aorovizionează deja din Franța 
cu astfel de hirtie). Această măsură 
se impune dacă nu vrem să pierdem 
o cantitate prețioasă de materie pri
mă.

De asemenea, trebuie avut în vede
re că, cu toată creșterea prețurilor 
— generatoare de rentabilitate su
perioară — investițiile din această 
ramură sint la fel de costisitoare 
ca cele din industria grea. O uzină 
care să atingă pragul rentabilității 
dintr-o producție de hirtie de 250 000 
tone pe an ar costa peste 200 de 
milioane de franci.

De asemenea, tot mai multe voci 
cer ca „dosarul hirtiei" să se bucure 
de atenția cuvenită din partea sta
tului. Se spune : „dacă se incurajea- 
ză exportatorii, de ce nu s-ar acor
da sprijin și celor care tind să re
ducă volumul importurilor ? Se mai 
ridică și următoarea problemă i 
Există un „plan al energiei", al că
rui obiectiv fundamental este de a 
diminua dependenta față de țările 
producătoare. Nu s-ar putea elabora 
un plan de același gen pentru hir
tie ?"

I



Sesiunea extraordinară a Adunării Generale a O. N. U. ROMA

„Crearea unei noi ordini economice întilnire

internaționale echitabile - imperativ
prietenească

al lichidării stării de subdezvoltare"
cu prilejul constituirii Grupului 

parlamentar de prietenie 
Italia-România

BELGRAD 11 (Corespondență de 
la S. Morcovescu). — La Invitația 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, joi a sosit, intr-o vizită 
de prietenie, in R.S.F. Iugoslavia, to
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Oaspetele român a fost Intlmpinat 
la aeroportul Surcln din Belgrad eh». 
Krsta Avramovicl, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.T.

A fost prezent Vasile Sandru, am
basadorul României la Belgrad.

Intervenții generale

— In 
ucrâri-
latului 
a făcut

primul 
prin 

armelor de dis- 
ragerea tuturor 

r»r militare străine de
Abnrdind problemele materiilor 

prime și dezvoltării, el a subliniat 
câ ..goana după profit și pentru men- 

•ozițiilor lor dominante asu- 
rselor au format principiile 
e ale atitudinii pe plan in
ii a principalelor puteri Lm- 
ale lumii".
Boumcdiene a evidențiat 
a utilizării la maximum a 
i resurselor proprii de că- 
în curs de dezvoltare, re

levând dreptul inalienabil al statelor 
de a-și naționaliza bogățiile. Vorbito
rul a subliniat imperativul respec
tării dreptului inalienabil al statelor 
sărace de a fi stăpine pe bogățiile 

și necesitatea de a se 
în cadrul O.N.U.. acest

al

drept.
Referindu-se la situația precară a 

economiilor statelor in curs de dez
voltare — vorbitorul a menționat 
printre cauze’e principale ale aces
tei stări de faot discriminările d»n 
comerțul internațional. fluctuația 
prețurilor produselor exportate de 
țările in curs de dezvoltare, fixarea 
arbitrară a prețurilor materiilor pri
me de către statele bogate, escala
darea prețurilor produselor industria
le importate de statele sărace, pre
cum si a produselor agroalimentare, 
a Îngrășămintelor chimice. inflația 
din lumea capitalistă și, in princi
pal. excluderea țărilor in curs de 
dezvoltare de la dezbaterea și elabo
rarea liniilor directoare de evoluție 
a economiei mondiale in materie mo
netară și comercială.

în scopul rezolvării acestor, ,P“0t 
blemc. șeful statului algerian a su- 
blini.-t necesitatea așezării relațiilor 
economice, comerciale si monetare 
or baze complet noi. crearea unei 
noi ordini economice internaționale, 
stabilirea unui plan concret de ac
țiune care să asigure progresul eco
nomic si social al tarilor in curs de 
dezvoltare, deschiderea piețelor sta
telor dezvoltate pentru produsele 
țărilor in curs de dezvoltare, stabi
lirea unor preturi echitabile la a- 
ceste produse, reevaluarea si revi
zuirea sistemului de asistentă finan
ciară acordată țărilor in curs de 
dezvoltare si sporirea ajutorului ne
rambursabil oferit acestora, punerea 
in practică a planurilor de transfer 
de tehnologie către tarile subdez
voltate.

Ministrul afacerilor externe al 
Argentinei, Alberto Juan Vignes, a 
arătat că concernul interdependenței 
D- baze juste implică cooperarea re
ciproc avantajoasă : insă dacă acest 
concent va fi interpretat ca impli
când hegemonie sau dominație străi
nă. atunci trebuie respins. Referin
du-se la discriminările existente in 
relațiile dintre state, vorbitorul a dat 
drept exemplu tratamentul discrimi
natoriu aplicat Cubei, adăugind că

maiori Li tea țârilor latlno-amcricane 
consideră sancțiunile împotriva aces
tui slat drept relicve ale trecutului. 
Actuala sesiune — a subliniat el — 
arc menirea ric a sfărîma cadrul 
structurilor arhaice care mai do
mină comerțul mondial si trebuie să 
marcheze un progres spre democra
tizarea vieții economice mondiale.

\ urmat L cuvint președintele 
R-’puhlicii Liberia. William Tolbert, 
< j declarat câ evoluțiile recente 
.ti demonstrat imperativul realizării 
unei noi structuri economice interna
ționale care să asigure omenirii o 
mai justă distribuție a bogățiilor lu
mii $i o mai echitabila dezvoltare 
economică.

Vorbitorul s-a pronunțat pentru 
sporirea asistentei economice și fi
nanciare către statele in curs de dez
voltare. îmbunătățirea fundamentală 
a termenilor de schimb, participarea 
egală a tuturor statelor la reforma 
si-ternului monetar și restructurarea 
pieței internaționale, accesul la bu
nurile capitale și tehnologie in con
diții mai avantajoase pentru țările 
râmase in urmă. acordarea unei 
atenții speciale state'or subdezvol
tat’ participarea pe baze do deplină 
egalitate a statelor la procesul luării 
hotâririlor care afectează soarta tu
turor națiunilor.

Ministrul afacerilor externe 
Franței. Michel Jobert, a arătat
„sesiunea trebuie să marcheze un pas 
holâritor spre stabilirea in comun a 
linei ordini economice internaționale 
echitabile și stabile, așa cum se pre
vede in proiectul Declarației dreptu
rilor și obligațiilor economice ale 
statelor". In opinia guvernului fran
cez. a subliniat vorbitorul, sesiunea 
trebuie să se concentreze pe organi
zarea pieței internaționale a mate
riilor prime, exploatarea și explo
rarea resurselor care nu se pot 
reînnoi, industrializarea statelor in 
curs de dezvoltare, revizuirea baze
lor actuale ale ajutorului și coope
rării internaționale destinate dezvol
tării. El a propus crt^rea unui cen
tru economic coordonator sub auspi
ciile O.N.U., care să studieze și să 
prospecteze piața materiilor prime, 
încheierea de acorduri privind ma
teriile prime, organizarea pieței mon
diale de energie, prin convocarea u- 
nei conferințe internaționale care să 
se ocupe de această problemă, libe
ralizarea comerțului internațional și 
in special a schimburilor comerciale 
cu produse industriale.

Ministrul afacerilor externe al 
R.F.G., Walter Scheel, a subliniat 
necesitatea elaborării unei strategii 
internaționale a cooperării economice. 
In acest scop, a propus crearea unui 
grup ad-hoc de experti in proble
mele mărfurilor și ale dezvoltării 
care să recomande căile și mijloacele 
pentru atingerea acestui țel. Vorbi
torul a declarat că trebuie recunoscut 
că țările industrializate nu mai sint 
singurii pivoți ai economiei mondiale 
și ca atare sistemul economic mon
dial trebuie adus in pas cu vremea 
prin restructurarea sa. De asemenea, 
trebuie reformat sistemul monetar, 
acțiune care poate reuși numai dacă 
statele in curs de dezvoltare vor 
participa pe baze de deplină egalitate.

A urmat la cuvint Den Siao-oin, 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, care a declarat că atit 
ra relațiile politice, cit și in cele eco
nomice țările trebuie să se bazeze 
pe principiile respectului reciproc, nl 
suveranității și integrității teritoriale, 
neagresiunii, neintervenției in aface
rile interne ale altora, egalității 
și avantajului reciproc și cocxîstcn-

țel pașnice. El a subliniat că 
R.P. Chineză sprijină suveranita
tea permanentă a țărilor in curs 
d<» d< zvoltare asupra resurselor lor 
naturale și dreptul de a dispune de 
ele după cum o doresc, acțiunile 
acestora de a pune sub control și a 
administra, inclusiv prin naționali
zare. întregul capital străin, de a-și 
dezvolta economiile naționale prin 
forțe proprii, individuale și colective, 
dreptul lor legitim de a participa la 
procesul de luare a hotăririlor in 
chestiunile comerțului internațional, 
monetare, transporturilor maritime și 
in alte probleme. Vorbitorul n spri
jinit cererile de îmbunătățire n ter
menilor de schimb ai materiilor 
prime, produselor primare, semima- 
nufacturate și manufacturate, de for
mare a unor organizații ale statelor 
exportatoare de materii prime, de 
efectuare a unui transfer de tehnolo
gie către țările in curs de dezvol
tare și de sporire a ajutorului eco
nomic necondiționat către acestea. 
In încheiere. Den Siao-pin a decla
rat că „China este o țară socialistă, 
precum și o țară in curs de dezvol
tare. China aparține lumii a treia".

Jamshid Amouzogar, ministrul de 
finanțe al Iranului, a declarat că sint 
necesare noi reguli și noi norme pen
tru utilizarea rațională și eficientă a 
materiilor prime in scopul conservă
rii lor. Structura comerțului interna
țional trebuie revizuită pentru crea
rea unei noi ordini monetare inter
naționale. iar asistența financiară, 
economică și tehnologică către sta
tele in curs de dezvoltare trebuie 
substanțial sporită. Vorbitorul a pro
pus crearea unui fond special desti
nat dezvoltării statelor subdezvoltate, 
fond care să dispună de un capital 
inițial de 3 miliarde dolari pus la 
dispoziție de statele producătoare de 
țiței și de țările industrializate.

Davin Ennals, ministrul de stat nl 
Angliei pentru afacerile cu Com- 
nionvvealthul, a subliniat că țările 
occidentale industrializate trebuie să 
facă dovada înțelegerii aspirațiilor și 
nevoilor statelor in curs de dezvol
tare și. ca atare, să treacă la o abor
dare constructivă a problemelor ma
teriilor prime și dezvoltării. De ase
menea, țările industrializate trebuie 
să arate că recunosc intr-adevăr fap
tul că statele care și-au dobîndit in
dependența în ultimele decenii sint 
stăpine pe propriile lor destine.

*
Președintele S.U.A., Richard Nixon, 

s-a intîlnit, joi. la Casa Albă, cu șe
ful statului algerian. Houari Bouine- 
diene. Au fost examinate probleme 
ale relațiilor bilaterale (cele două 
țâri nu au relații diplomatice din 
1967) și ale situației din Orientul 
Apropiat. Au fost evocate, de ase
menea, probleme înscrise pe actuala 
sesiune extraordinară a Adunării Ge
nerale. La întrevedere a 
Henry Kissinger, secretar 
S.U.A.

luat parte 
de stat al

Sesiunea laps Prima ședință
Seimului polonez a Guvernului Provizoriu

c
BUENOS AIRES

VARȘOVIA 11. — Corespondentul 
nostru, Gh. Ciobanu, transmite : La 
Varșovia s-au desfășurat lucrările 
primei ședințe a sesiunii de primă
vară a Seimului polonez. Principala 
temă a agendei de lucru a con- 
stituit-o problema dezvoltării pro
ducției agricole. Seimul a aprobat 
instituirea medaliei „A 30-a aniver
sare a Poloniei populare" și a ordi
nului „Meritul R. P. Polone". S-a 
hotărit înființarea Ministerului Co
merțului Exterior și Economiei Ma
ritime ; in fruntea acestui minister 
a fost numit K. Olszewski, care iși 
menține funcția de vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

(Agerpres). — La 
loc. sub președin-

VIENTIANE 11
Vientiane a avut __ . ,
{ia prințului Suvanr.a Fuma, prima 
ședință a Guvernului Provizoriu de 
Uniune Națională din Laos.

Șeful guvernului laoțian a trecut 
in revistă sarcinile majore ce stau 
in fața țării pentru menținerea pă
cii și soluționarea unor probleme 
social-economice complexe.

Fumi Vongvicit, vicepremier. mi
nistrul afacerilor externe al haosu
lui și secretar general al C.C. al 
Frontului Patriotic Laoțian, a subli
niat necesitatea ca relațiile Laosukii 
cu celelalte state să fie promovate 
in spiritul principiilor păcii și inde
pendenței.

Petrolierul grec .,Elios" a explodat pe fluviul Delaware, în timp ce se 
afla in docul rafinâriei ..Atlanta Richfield Co". Din cei 34 membri 
ai echipajului — unul a murit, 9 sînt dațl dispăruți, iar 11 au 

fost râmți. In fotografie : petrolierul în flâcâri

ROMA 11 (Corespondență de la 
R. Bogdan).— Cu ocazia constituirii 
Grupului parlamentar de prietenie 
Ilalia-România, la Ambasada Repu
blicii Socialiste România din Roma 
a avut loc o întilnire prietenească, Ia 
care au luat parte senatorul Giuseppe 
VedOvato, președintele Grupului ita
lian al Uniunii Interparlamentare, se
natori. deputați, membri ai delegației 
italiene care va participa la sesiunea 
de primăvară a Uniunii Interparla
mentare ce urmează să se desfășoare 
la București, numeroși reprezentanți 
ai presei și radioteloviziunii italiene.

Senatorul Giuseppe Vedovato s-a 
referit la evoluția favorabilă a rela
țiilor pe planuri politic, economic și 
cultural dintre România și Italia, re
lații care au un moment de refe
rință in vizita pe care a efectuat-o 
la Roma, in primăvara anului trecut, 
președintele Nicolae Ceaușescu.

ORIENTUL APROPIAT
• Demisia premierului israelian • întrevederi 

iordaniano-saudite
TEL AVIV 11 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Israelului. Golda 
Meir, a prezentat, joi, șefului stalu
lui, Ephraim Katzir, demisia .sa 
din fruntea cabinetului. Președin
tele Israelului, care a acceptat de
misia, a declarat că in eventualita
tea eșuării tentativei de a constitui 
un nou cabinet, voi- fi organizate 
noi alegeri.

Ministrul afacerilor externe, Abba 
Eban, luind cuvîntul în Knesset, a 
relevat că transformarea guvernului 
înfr-un „cabinet de tranziție" nu va 
afecta negocierea unor probleme 
importante, cum sînt acelea referi-

toare la dezangajarea forțelor si- 
riano-lsraeliene pe înălțimile Golan.

★
RIAD 11 (Agerpres). — Regele 

Hussein al Iordaniei, însoțit de pre- 
‘ mierul Zeid El Rifai șl de alte per
soane oficiale, a sosit la Riad intr-o 
vizită oficială, anunță agenția M.E.N. 
El va examina împreună cu regele 
Feisal al Arabici Saudite mutațiile 
care au intervenit in ultima vreme 
în evoluția situației din Orientul 
Apropiat, stadiul relațiilor bilaterale 
șl alte probleme interesind lumea 
arabă.

agențiile de presă transmit:
Acord româno-nigeriasi. 

La sediul Ministerului Informațiilor 
al Republicii Federale Nigeria a avut 
loc semnarea acordului de cooperare 
culturală și științifică intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Federale Nigeria. 
Din partea română acordul a fost 
semnat de Octavian Cărare, amba
sadorul țării noastre in Nigeria, iar 
din partea nigeriană de Anthony 
Enahoro. ministrul pentru problemele 
informațiilor, muncii și asigurărilor 
sociale. tn alocuțiunile rostite, 
ministrul nigerian și ambasadorul 
român au subliniat importanța acor
dului pentru dezvoltarea relațiilor 
bilaterale in domeniile culturii, știin
ței, artei și inVățămîntului,

Miting de solidnnlats cu 
Vietnamul. Cu prilciu> 
oficiale in Suedia 8 lui Fam Van 
Dong, primul ministru al R.D. Viet
nam, la Stockholm a avut loc un mi
ting de solidaritate cu Vietnamul. 
Au luat cuvîntul Torsten Nilsson, 
președintele comitetului din Stock
holm al P.S.D. din Suedia, și premie
rul Fam Van Dong.

vizitei

La Moscova 8 s°sit ioi- in* 
tr-o vizită oficială, la invitația C.C. 
al P.C.U.S., a Prezidiului Sovietului 
Suprem și a guvernului sovietic, o 
delegație de partid și guvernamen
tală condusă de Hafez Assad, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
secretar general al Partidului Baas 
Arab Socialist.

Secretam! ganeral ad
junct al O.N.U. Pentru Prob!e- 
mei*» oolitice, Roberto Guyer, a avut, 
Ia Atena, întrevederi cu primul mi-

nistru grec. Adamandios Androut- 
sopoulos. și cu ministrul de exter
ne, Spyridon Tetenes. Au fost dis
cutate, in esență, evoluția situației 
din Cipru și modalitățile de reluare 
a convorbirilor intre cele două co
munități din insulă.

Protest 
publicii Vietnamului 
Sud. Un 
Ministerului ________ ______  __
Republicii Vietnamului de Sud a dat 
publicității o declarație in care se 
arată că administrația saigoneză a 
lansat, in perioada 1—5 aprilie, peste 
200 de operațiuni ofensive împotri
va zonelor eliberate din Vietnamul 
de Sud. tn aceste zile, aviația sai
goneză a efectuat 93 de zboruri de 
luptă și de recunoaștere deasupra 
zonelor controlate de Guvernul Re
voluționar Provizoriu. Purtătorul de 
cuvint a protestat energic împotriva 
acestor noi acte de încălcare a pre
vederilor Acordului de la Paris.

al M.A.E. al Re
de 

purtător de cuvint al 
Afacerilor Externe al

roviarii 
ticulare 
servesc __ ,_______
s-au alăturat angajați! din serviciile 
poștale și de telecomunicații, de la 
principalele linii aeriene japoneze, 
cadrele didactice de la majoritatea 
școlilor publice și particulare etc. 
Participă aproximativ 6 milioane de 
oameni ai muncii, apărținînd unui 
număr de 80 de uniuni sindicale.

de la căile ferate par- 
și lucrătorii care de- 
transporturile publice. Li

Secetă în Polonia, Polrivlt 
datelor furnizate de Institutul de 
meteorologie și economia apelor din 
Varșovia, pe principalele cursuri de 
apă ale țării, fluviile Vistula, Odra 
și Warta, se înregistrează un nivel 
neobișnuit de mic de apă pentru 
această parte a anului, ca, de exem
plu. 192 cm pe Vistula, in timp ce, 
in mod normal, in luna aprilie se 
înregistrează 300—100 cm. Situația 
actuală a fost generată de mai 
mtftți factori, intre care toamna us
cată, iarna relativ caldă și fără ză
padă și primăvara lipsită de preci
pitații.

Slatul marocan 8 decis s5 
preia cel puțin 50 la sută din capi
talul societăților pentru distribuirea 
hidrocarburilor, care sînt controlate 
în marea lor majoritate de capitalul 
străin, a anunțat postul de radio 
marocan. Sectorul de distribuire a 
hidrocarburilor totalizează, in Maroc, 
o cifră de afaceri de 1 109 milioane 
dirhami și este controlat, in pronor- 
ție de 87 la sută, de capitalul străin.

Greva generală din 
meniul transporturilor 
JUDOnid 3 devenit efectivă, 
odată cu încetarea lucrului, 
tru 48 de ore, de către

do- 
din
joi,

Dcn- 
fe-

Stocurile cerealiere mon
diale de rezervă sint su,lclen- 
te în prezent pentru 27 de zile, si- 
t.uinclu-se. la cgl mai scăzut nivel din 
ultimele două decenii — indică un 
raport elaborat de Consiliul pentru 
dezvoltarea externă, organism care 
studiază rolul S.U.A. in spriiinirea 
țărilor în curs de dezvoltare, tn ur
mătorii cîțiva ani, apreciază docu
mentul, penuria de alimente va de
veni foarte probabil o problemă 
presantă și, nu peste mult timp, va 
depăși ca amploare criza energetică, 
în 1961, rezervele mondiale de ce
reale puteau acoperi o perioadă de 
95 zile.

DELACORESPONDENȚIINOȘTRI:

Spre o reformă a Constituției
Decizia președintelui 

Juân Peron de a con
voca alegeri pentru 
formarea unei Adunări 
constituante, cu școp'.il 
de a elabora și adopta 
o nouă Constituție, se 
înscrie ca un eveni
ment de importanță 
majora al vieții poli
tic-» argentinene. A- 
legerile pentru Aduna
rea constituantă ur
mează să se desfă- 
șoare pe baza sistemu
lui reprezentării pro
porționale. „Reforma 
Constituției, a preci
zat ministrul de in
terne. Benito Ilambi, 
anunțînd hotărirea 
președintelui Peron, 
este una dintre sarci
nile primordiale ale 
actualului guvern, care 
prin aceasta îndepli
nește o dorință a peste 
nouăzeci la sută 
areentineni".

! în acest scop a 
creată o comisie „ 
vernamentală care iși 
propune să promoveze 
o amplă dezbatere, cu 
participarea unor ju
riști, a partidelor po
litic? și organizațiilor 
profesionale, conclu
ziile urmind apoi a fi 
înaintate președintelui. 

Actuala Constituție 
argentineană datează 
din 1853, reflectînd 
structuri politico-eco- 
nomice depășite. Pre
ședintele Peron a su
pus-o unei reforme in 
anul 1949, pe timpul 
primului său mandat, 
incluzind o serie de 
prevederi economice și 
sociale importante, in
tre car? „proprietatea 
inalienabilă a statului 
asupra tuturor izvoa
relor de energie" șl 
asujira altor bogății 
naționale. Textul din 
1853 a fost insă re
stabilit în 1957, prin- 
tr-un decret al guver
nului „de facto", a- 
dăugindu-i-se apoi o

din

fost 
gu-

serie de amendamente 
incluse de junta mili
tară ce a condus țara 
pînă in luna mai 1973.

Potrivit opiniilor ex
primate in presa ar
gentineană, prin ela
borarea unei noi legi 
supreme a statului nu 
se urmărește numai 
restabilirea prevederi
lor anulate, ci și in
cluderea unor preve
deri noi, care să de
finească actualul sta
diu de dezvoltare a 
societății argentinene 
din punct de vedere 
politic, economic și 
social și. printr-un 
consens național, să 
creeze bazele progre
sului viitor, asigurind 
cadrul unei continui
tăți instituționale. Re
ferindu-se la căile și 
mijloacele alese pen
tru elaborarea noii 
Constituții, observa
torii le apreciază ca 
încă o concretizare a 
ceea ce este denumită 
azi în Argentina „po
litica de conciliere na
țională" in marile pro
bleme ale țării, avind 
drept țel unirea tutu
ror forțelor politice 
interesate in progresul 
național, pentru crea
rea unei Argentine 
prospere. „Ceea ce 
urmărește președintele 
Perdn — declara re
cent liderul politic Vi
cente Solano Lima, 
referindu-se la refor
ma constituțională — 
este elaborarea cu 
participarea șefilor tu
turor partidelor poli
tice a unei Constituții 
reprezentative, o Con
stituție a unității".

Proiectata reformă a 
Constituției întrunește 
un sprijin larg in rin- 
dul forțelor politice, 
intre 
Civică 
doilea 
Acest
torește faptului că in

care Uniunea 
Radicală, al 

partid al țării, 
sprijin se da-

TOKIO

cele 11 luni de guver
nare justițialistă, Ar
gentina a înregistrat o 
serie de succese in
contestabile. La sfîr.și- 
tul anului trecut, ba
lanța comercială a 
prezentat un beneficiu 

circa 900 milioane 
dolari. Rezerve- 

de devize au spo- 
de la 529 mili- 

în 1972. la 
1 400 000 000 în 

Mai mult, creș- 
prețurilor mon- 
la alimente a 

Argentina cu o 
de peste 25

de 
de 
le 
rit 
oane 
peste 
1973. 
terea 
diale 
găsit 
recoltă 
milioane tone de griu 
și alte cereale și 
cu un șeptel bovin de 
aproape 60 000 000 ca
pete. După cele 11 luni 
de guvernare justi- 
țialistă, Argentina este 
una dintre puținele 
țări ale emisferei oc
cidentale unde proce
sul inflaționist a fost 
oprit. In aceeași pe
rioadă, au fost puse 
bazele expansiunii in
dustriei petrochimice, 
a siderurgiei și s-a 
stabilit un plan na
țional energetic de 
perspectivă.

Pe plan extern, după 
mulți ani de izolare. 
Argentina a desfășu
rat o vie activitate, 
lărgindu-și amplu sfe
ra relațiilor externe, 
încheind o serie de a- 
corduri și convenții 
pentru o amplă cola
borare ' ’
politică atit pe con
tinentul ___
can, cit și in afara lui.

Toate aceste succese 
constituie, după păre
rea observatorilor, nu 
numai un suport pen
tru noua inițiativă po
litică a președintelui 
Perdn — reforma Con
stituției — ci, tot
odată, fundamentează 
necesitatea ei.

economică și

latino-amerl-

V. PAUNESCU

„Cartea albă" pentru 
dezvoltarea agriculturii

„Cartea albă" asupra 
agriculturii, aprobată 
recent de guver
nul nipon, relevă 
necesitatea pentru Ja
ponia, țară puternic 
industrializată. de a 
impulsiona dezvolta
rea acestei ramuri a 
economiei și de a a- 
trage tineretul in do
meniul muncii agri
cole. Premierul Ka- 
kuei Tanaka sublinia 
că guvernul va mări 
volumul investițiilor 
destinate consolidării 
bazelor agriculturii, 
pentru a spori gradul 
de asigurare, din re
surse proprii, a nece
sarului de produse a- 
limentare.

Autoritățile lucrea
ză, in acest sens, La 
formularea unui pro
gram de perspectivă, 
menit să ducă la creș
terea producției agri
cole și stabilizarea 
pieței interne de ali
mente.

Alocațiile bugetare 
pe anul fiscal 1971 
destinate Ministerului 
Agriculturii și Silvi
culturii și proiectelor 
elaborate de acesta 
sint cu 32.1 la sută 
mai mari față de 1973. 
deși bugetul pe anul 
financiar curent este 
cu numai 19,2 la sută 
superior celui din a- 
nul precedent. Fon
duri sporite sint alo
cate pentru producția 
de cereale, soia și fu
raje.

A fost elaborat, de 
asemenea, un program 
pentru utilizarea judi
cioasă a pămîntului și 
controlarea prețurilor 
terenurilor. Se preco
nizează valorificarea 
terenurilor in funcție 
de destinația lor ca 
zone de oraș, ferme.

păduri, parcuri, rezer
vații naturale etc.

Potrivit statisticilor 
date recent publicită
ții de Ministerul Agri
culturii și Silvicultu
rii. producția agricolă 
a Japonjei a crescut 
in anul 1972 cu 11,2 la 
sută comparativ cu 
1971, atingind valoric 
3 402 500 milioane yeni, 
datorită și unor con
diții climatice favora
bile. Totuși, ponderea 
agriculturii în produsul 
național brut a scăzut 
constant în ultimii 
ani, ajungind în 1972 
la aproape jumătate 
față de anul 1965, da
torită, în mare măsu
ră, reducerii terenuri
lor cultivate. ca ur
mare a extinderii zo
nelor urbane și indus
triale.

In același timp, pro
centul de acoperire a 
consumului intern de 
produse agricole a 
scăzut la 73 la sută de 
la 90 la sută în 1900. 
Trebuie insă subliniat 
că necesarul de orez, 
aliment de bază, este 
asigurat in proporție 
de 100 la sută. Aten
ția autorităților este 
concentrată ca atare, 
in prezent, în direcția 
măsurilor menite să 
ducă la creșterea con
tribuției agriculturii 
la produsul național 
brut și, de asemenea, 
in direcția diversifică
rii ramurilor ei. ca și 
asigurării unor impor
turi de produse agri- 
co'e. pe baze stabile.

Populația ocupată in 
agricultură reprezintă 
in Japonia 13,3 la sută 
din totalul forței de 
muncă a țării. în com
parație cu proporția 
medie de 5 la sută e- 
xistentă in țările oc
cidentale industriali

zate. Trăind într-o 
țară prin excelență 
muntoasă, țăranul ja
ponez și-a format de 
secole deprinderea și 
tenacitatea de a valo
rifica la maximum o- 
gorul pe care-1 lucrea
ză, in pofida intempe
riilor ce se abat asu
pra arhipelagului. A- 
cest fapt a antrenat 
schimbări structurale 
in viața satului.

Pentru a se încura
ja stabilirea populației 
in zonele rurale și 
practicarea agricultu
rii s-au luat măsuri 
în vederea creșterii 
veniturilor agriculto
rilor.

Programul pentru 
consolidarea bazelor 
agriculturii și dezvol
tarea zonelor rurale 
este menit să contri
buie, in același timp, 
la soluționarea unor 
probleme sociale, ca 
descongestionarea cen
trelor urbane supra
populate, atenuarea 
discrepanțelor dintre 
orașele și districtele 
rurale din Japonia. In 
această perspectivă a 
fost elaborat un plan 
privind realizarea u- 
nei vaste rețele de 
comunicații rutiere, 
feroviare, aeriene pe 
întreg cuprinsul Japo
niei. Sint proiectate 
noi autostrăzi și linii 
de Shinkansen (tre
nul japonez de mare 
viteză), care să lege 
regiunile rurale de pe 
țărmurile Pacificului 
și Mării Japoniei cu 
Tokio, Osaka și alte 
mari orașe nipone. Se 
consideră că realiza
rea proiectelor res
pective va influenta 
sensibil dezvoltarea a- 
cestor regiuni.

P. DIACONU

• „BOOM VEGETAL" 
NEFAST. Navigația pe lacul 
Leman, care adăpostește rada 
portuară a orașului Genova, 
este de citva timp grav pertur
bată datorită proliferării fără 
precedent a vegetației acvatic-’. 
Principalele cauze ale acestui 
„boom vegetal*' slnt azotul și 
fosforul provenite din resturile 
menajere, reziduurile industria
le. delcrgenții și ingrășămintele 
deversate in lac. In ultimii zece 
ani. in lac au apărut și ș-au 
dezvoltat zeci de noi specii de 
plante, care sufocă rada portu
lui elvețian. Pe de altă parte, 
datorită poluării și deci lipsei 
de oxigen din apă, orice formă 
de viață animală a . încetat. 
Specialiștii apreciază că trebuie 
luate de urgență măsuri de li
mitare a evacuării reziduurilor 
marelui oraș in lacul, care alt
fel va deveni nenavigabil in 
viitorul cel mai apropiat.

• ORDINATORUL IN 
ORTOPEDIE. Profesorul dr. I
J. Polster, de la Universitatea 
din Milnster (R.F.G.), a pus la 
punct, in colaborare cu mate
maticieni. fizicieni și ingineri, 
programul unui ordinator care 
permite simularea operații’or 
ortopedice. Memoriei ordinato
rului i se supune o radiografie 
a pacientului, după care pe 
ecran apar diferite indicii utile 
operației propriu-zise. Procedeul 
prezintă interes îndeosebi cind 
se urmărește cercetarea pozi
țiilor defectuoase din mai mul
te locuri ale scheletului și cind 
sint necesare mai multe inter
venții chirurgicale, care modi
fică. fiecare, aparatpl motor și 
muscular, precum și tensiunea 
la articulații — decisivă pentru 
succesul operației. Prin elimi
narea graduală a ipotezelor ris
cante se ajunge ca pe ecran să 
apară soluția optimală, •

•FĂRÂ INTERME
DIARI. Pe malurile piriiașelor | 
de munte, cățărindu-se pe slin- 
cile cele mai inaccesibile, 'nu
meroși peruani caută cu mi- » 
gală și adună firicele de aur. 
Ziarele peruane au anunțat că 
de la acești oameni a fost cum
părat suficient aur pentru ca 
tara să poată renunța la impor
tul de metal galben — circa 
două tone pe an. îndeletnicirea / 
o veche în Peru, dar interme
diarii, care acaparau la prețuri 
de nimic pulberea de la căută
tori, au făcut să descrească in
teresul pentru această grea me
serie. Succesul din acest an iși 
are o explicație logică : statul 
a înlăturat pe intermediari, iar 
plata se face acum direct celor 
în drept.

• SALVAȚI „MÎNCÂ- 
TORII DE MAIMUȚE".
Viatul a dezrădăcinat un arbore 
intr-o rezervație din sudul Fiii- 
pinelor. Presa din Manila a 
descris pe larg faptul pe care 
l-a caracterizat drept un acci
dent dramatic, pentru că, in 
cădere, arborele a strivit un 
„locatar" al rezervației. Este 
vorba de un vultur din specia 
„mincătorilor de maimuțe". A- 
ceastă specie, care se găsește 
doar in insula Mindanao, din 
sudul țării, este pe cale de dis
pariție. Ultimul recensămint a 
înregistrat doar douăzeci de 
exejnplare, ceea ce a și deter- ’ 
minat autoritățile să ia măsuri 
pentru conservarea prețioaselor 
păsări.

•STINGEREA IN
STANTANEE A INCEN
DIILOR. In Suedia a fost I 
pusă la punct o substanță 
de mare eficacitate pen
tru stingerea incendiilor. Ea 
acționează de 30 de ori mai re
pede decit apa. Substanța, de 
aspect gelatinos, este compusă 
in proporție de 97 la sută din 
ană, 1 la sută — ulei mineral 
și 2 la sută — o combinație pe 
bază de polietilen. Noua sub
stanță, împrăștiată asupra unui 
obiect în flăcări. îl învăluie, in 
numai citeva secunde, cu un fel *
de peliculă, care împiedică pă
trunderea oxigenului. în acest 
fel focul este înăbușit aproape 
instantaneu.

• DE GUSTIBUS... ?
Profesorul Clifford Cosgrove, de 
la Universitatea din Rhode Is
land, predă o disciplină extrem 
de rară : degustarea alimente
lor. Recent, profesorul a între
prins o originală experiență cu 
scopul de a sonda gusturile 

* consumatorilor. El a invitat in 
jurul unei mese cîțiva studenți, 
rezervlnd un scaun pentru cii- 
neie său preferat și a așezat in 
fața lor prăjituri cumpărate de 
la un magazin de dulciuri și 
biscuiți speciali pentru ciini. 
Alimentele au fost supuse, in 
prealabil, unei pregătiri menite 
să le ascundă fonna. dar să le 
păstreze gustul : prăjiturile au 
fost transformate in pastă, iar 
biscuiții in praf. Invitații au 
fost rugați să deosebească ali
mentele destinate hranei omu
lui de cele destinate animalelor 
și să-și precizeze preferințele. 
Spre surprinderea profesorului, 
studenții au ales biscuiții pen
tru ciini. în timp ce ciinele a 
devorat cu plăcere tot ce se 
găsea pe masă...
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