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UN PROCENT
CARE INSE AM NA

5 MILIARDE LEI
Argumente pentru înțelegerea importanței

economice a depășirii unei sarcini
fundamentale a cincinalului

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

Consecvent politicii de accentuare 
a laturilor intensive ale dezvoltării 
noastre economice, partidul a pus cu 
fermitate în fața tuturor colectivelor 
de sălariați sarcini deosebit de mobi
lizatoare privind creșterea susținută 
a productivității muncii in actualul 
cincinal. în contextul preocupărilor 
prezente și de perspectivă, aceasta 
se definește ca o condiție fundamen
tală a ridicării nivelului calitativ al 
întregii activități productive, o pîr- 
ghie sigură a dinamismului economic 
al țării, un mijloc eficace de sporire 
a venitului național și, implicit, de 
creștere a standardului de viață.

în actualul cincinal, de pildă, pro
ductivitatea muncii va trebui să 
crească cu circa 42 la siită, nivel su
perior prevederilor stabilite prin Di
rectivele Congresului al X-lea. De a- 
semenea, deosebit de important este 
și faptul că mai bine de două treimi 
din sporul producției din următorii 
cinci ani se va realiza pe seama 
creșterii productivității muncii. Con
cludente pentru a ilustra importanța 
covirșitoare pe care o are creșterea 
productivității muncii, pentru a înțe
lege, cît mai clar, de ce trebuie de
puse toate eforturile pentru amplifi
carea randamentului productiv al 
muncii, in actualul cincinal, sînt ur
mătoarele comparații : dacă în 1935 
prin creșterea cu un procent a pro
ductivității muncii se obținea un spor 
de producție de 1.5 miliarde lei, iar 
in anul trecut de 2,9 milioane lei, la 
sfirșitul cincinalului acest spor va 
atinge mai mult de 5 miliarde lei.

Cum au demarat unitățile econo
mice in înfăptuirea acestei impună
toare sarcini a cincinalului ? Expri
mă cotele actuale ale productivității 
muncii nivelurile maxime ce pot fi a- 
tinse in condițiile tehnice și organiza
torice de azi ?

Statistica ne oferă, din capul locu
lui, un tablou dinamic, insuflețitor. 
Pe primele patru luni din acest an, 

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia .

Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere, am deosebita plăcere 
de a vă adresa cele mai cordiale felicitări și calde urări de viață înde
lungată, sănătate și fericire personală, de noi succese în activitatea dv. 
pusă în slujba popoarelor Iugoslaviei prietene, cauzei socialismului, 
colaborării internaționale și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale 
Domnului General locotenent 

ALEJANDRO AGUSTIN LANUSSE
Președintele Națiunii Argentinene

Cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Argentina, vă adresez, în 
numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, sin
cere felicitări și cele mai bune urări de progres poporului argentinean.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Iordaniei

Cu ocazia zilei naționale a Iordaniei, adresez Maiestății Voastre, în 
numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al meu personal, felicitări cordiale, împreună cu cele mai bune 
urări de progres poporului iordanian.

Excelenței Sale Domnului CEVDET SUNAY
Președintele Republicii Turcia

Am luat cunoștință cu adîncă mîhnire că o nouă catastrofă seismică 
a cuprins una din regiunile țării dumneavoastră, provocînd numeroase 
pierderi de vieți omenești și mari pagube materiale.

In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al meu personal, vă exprimăm, domnule președinte, 
profundele noastre sentimente de compasiune și sincere condoleanțe fa
miliilor îndoliate.
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planul productivității muncii pe an
samblul industriei republicane a fost 
îndeplinit în proporție de 100,81a sută, 
în condițiile menținerii unui ritm ri
dicat de creștere — de aproape 7 la 
sută — față de perioada similară a 
anului trecut ; pe această cale s-a 
realizat mai mult de 60 la sută din 
sporul producției globale industriale. 
Semnificativ pentru seriozitatea cu 
care este privită realizarea sarcinii 
de creștere a productivității muncii 
este faptul că, pină in prezent, toate 
ramurile industriale, toate ministere
le economice și-au îndeplinit preve
derile de plan la acest capitol, unele 
dintre ele realizînd și însemnate de
pășiri : Ministerul Energiei Electrice 
cu 4.9 la sută, Ministerul Transpor
turilor și Telecomunicațiilor cu 3 la 
sută. Ministerul Industriei Metalurgi
ce și Ministerul Industriei Ușoare — 
cu aproape 2 la sută.

Dincolo de informația statistică, 
succintă, bilanțul realizării producti
vității muncii pe acest an oferă ele
mente consistente pentru o serie de 
concluzii cu profunde sensuri econo
mice și politice. în primul rînd, se 
desprinde cu claritate că una din 
principalele sarcini calitative-hotări- 
toare pentru înfăptuirea planului pe 
acest an ca și pe întregul cincinal, 
pentru creșterea eficienței activității 
economice — trasată de partid tuturor 
oamenilor muncii — se materializează 
cu rezultate îmbucurătoare. Este o con
statare care arată ce mari rezerve e- 
xistă în fiecare întreprindere, un 
succes care nu trebuie să ducă la au- 
tomulțumire, ci să determine, mai 
mult ca oricînd, o intensificare a e- 
forturilor tuturor colectivelor de sala
riați pentru valorificarea operativă a 
tuturor resurselor interne de creștere 
a productivității muncii. Interpretarea 
datelor statistice mai relevă că, asigu- 
rind cu consecvență un ritm înalt de 
creștere a productivității muncii, 
creăm condiții materiale obiective

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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pentru ridicarea salariului oamenilor 
muncii, in condițiile respectării cu 
rigurozitate a unei corelații econo
mice fundamentale : devansarea di
namicii salariului mediu de către di
namica productivității muncii. Amin
tim, de pildă, că numai în trimestrul 
trecut, comirarativ cu perioada simi
lară a anului 1970, concomitent cu 
creșterea productivității muncii, a 
sporit cu 4 la sută salariul mediu 
al muncitorilor.

Se cuvine, așadar, să apreciem la 
adevărata valoare strădania colecti
velor de salariați pentru căutarea ce
lor mai eficace măsuri menite să 
asigure un real progres în direcția 
amplificării forței productive a mun
cii. In același timp, nu pot fi trecu
te cu vederea atitudinile de tolerare 
a unor neajunsuri care diminuează 
nivelul productivității muncii, de ig
norare a unor izvoare de mare pu
tere, capabile să ridice substanțial 
randamentul muncii în fiecare secție, 
unitate economică sau ramură și 
care au făcut ca în unele întreprin
deri și pe ansamblul unor centrale 
industriale planul, la acest indicator, 
să nu fie realizat.

Iată o situație desprinsă din rezul
tatele pe trimestrul trecut : trei mi
nistere — Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, Ministerul In
dustriei Materialelor de Construcții și 
Ministerul Minelor, Petrolului și Geo
logiei — au raportat cu justificată 
mîndrie realizarea planului la toți 
indicatorii, în condițiile menținerii 
unor ritmuri ridicate de creștere a 
producției. Cit din sporul de produc
ție din acest an s-a realizat pe sea
ma creșterii productivității muncii ? 
Datele statistice sînt concludente.

Viorel SALĂGEAN

(Continuare in pag. a IlI-a)

a Republicii Populare Polone

Luni dimineața a sosit în Capitală 
delegația militară a Republicii Popu
lare Polone, condusă de general- 
broni Wojciech Jaruzelski, membru 
supleant al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, ministrul apără
rii naționale, care va face o vizită 
oficială în țara noastră. Din delegație 
fac parte general de divizie Jozef Ur- 
banowicz, adjunct al ministrului a- 
părării naționale pentru probleme ge
nerale, precum și generali și ofițeri 
superiori cu funcții de răspundere in 
armata poloneză.

în întimpinarea oaspeților, pe aero
portul Otopeni, unde erau arborate 
drapelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii Popu
lare Polone, au venit general de ar
mată Ion Ioniță, membru supleant al 
Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, ministrul forțelor armate, ge
neral-colonel Ion Coman, adjunct al 
ministrului forțelor armate și secre
tar al Consiliului Politic Superior,

Reșița — vedere nocturnă Foto : Gh. Vințilă

REȘIȚA
9

secole
de foc continuu
Reșița muncitoare trăiește din plin 

apropierea unui important moment 
aniversa*  : sărbătorirea bicentenaru
lui uzinelor.

La Reșița nu este nevoie să stu
diezi documente îngălbenite și piese 
de muzeu pentru a dovedi existen
ța de două sute de ani a acestui, 
oraș muncitoresc. Instalațiile fabri
cii din mijlocul orașului, 
case înșiruite 
sînt martore ale unei îndelungi dez
voltări istorice.
la 3 iulie 1771, s-a dat semnalul pri
mei șarje la cele două furnale mon- 

vechile
pe strada înclinată
In valea Birzavei,

general-colonel Sterian Țîrcă, gene- 
ral-colonel Mihai Burcă, adjuncți ai 
ministrului forțelor armate, Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, generali și ofițeri su
periori și alte persoane oficiale.

Au fost de față Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Polone la 
București, colonel Jozef Pietrzykow- 
ski, atașat militar, aero și naval, 
membri ai Ambasadei R.P, Polone, 
precum și atașați militari ai unor 
misiuni diplomatice acreditați în 
România.

O gardă militară a prezentat ono
rul. Fanfara a intonat Imnurile de 
Stat ale celor două țări.

Cei doi miniștri au 
vistă garda de onoare 
defilarea ei.

Un grup de pionieri 
de flori.
populare polone au 
căldură de cej aflați

trecut în re- 
și au primit

au oferit oas-
pețiior buchete

Solii armatei 
fost salutați cu 
pe aeroport.

(Agerpres)
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tensiune,

tate sub conducerea maistrului con
structor Korb din Oravița. Cu a- 
ceasta s-au pus bazele uzinelor me
talurgice din Reșița. Dezvoltarea in
dustrială care a început atunci s-a 
amplificat mereu în decursul urmă
toarelor două secole, culminînd. cu 
avintul fără precedent din anii 
noștri.

In acest amplu proces al devenirii, 
Reșița s-a dezvoltat continuu — cu 
rezultate fructuoase — între două 
feluri de peisaje : cel natural și cel 
construit. Peisajul natural îl formea
ză Munții Semenicului, cu văile și 
pădurile lor, cu bogățiile subsolului, 
apele și povirnișurile înverzite. Ce
lălalt — înseamnă fontă și oțel, ha
lele și coșurile fabricilor, căile fe
rate, cablurile de înaltă 
într-un cuvint inteligență și logică 
de fier. Peisajul construit a dat ce
lui natural un nume, l-a scos din 
anonimat.

Apropiatul moment jubiliar ne în
deamnă să schițăm, fie și in treacăt, 
evoluția acestui gigant industrial. 
Mai intii și întii amintim construc
ția oțeiăriei Martin și a laminorului. 
Cu aproximativ o sută de ani in 
urmă, Reșița producea deja 30 000 
tone oțel de calitate superioară, 
șine de cale ferată pină la lungimea 
de douăzeci de metri. Și astăzi 
locomotivele electrice și Diesel-elec- 
trice circulă pe magistralele țării 
noastre pe șine provenite din aceas
tă uzină. înaintea și în timpul celui 
de-al doilea război mondial, Reșița, 
cea mai mare întreprindere meta
lurgică, topea pină la 220 000 tone de 
oțel, ceea ce reprezenta mai mult de 
jumătate din producția întregii țări. 
Cu un an înainte de sărbătorire, 
uzina bicentenară producea în ve
chile și noile sale instalații de mare 
capacitate aproximativ 1 180 000 tone 
de oțel și mai mult de jumătate de 
milion de produse laminate pe an, 
situindu-se, după Hunedoara . și 
Galați, pe locul al treilea din țară 
ca producătoare de metal.
' Cei ce cunosc și iubesc Reșița 
știu că ridicarea și utilarea fabri
cilor pină la actualul nivel de pro
ducție s-au realizat potrivit ce
lei mai moderne orientări, im
primate de conducerea partidului 
nostru și numai astfel uzinele reși- 
țene au atins reputația mondială de 
care se bucură astăzi.

Bătrîma vatră metalurgică a cu
noscut, de-a lungul timpului, o con
tinuă înnoire. Fabrica de mașini Re
șița a construit în 1872 primele lo
comotive pentru 
care au circulat 
șița—Secul și
Fier. Produsele

Anton

ecartament îngust 
pe distanța Re- 
Reșița—Ocna 
Reșiței au
BREITENHOFER

de 
fost

(Continuare în pag. a II-a)

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

Secretar general al Partidului Comunist Român
în numele guvernului Republicii Chile și al meu personal, rog Ex

celența Voastră să accepte profunde mulțumiri pentru 
acordată în timpul vizitei mele în țara dumneavoastră, 
sigur, a contribuit la întărirea legăturilor de prietenie 
România.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Membrii expediției științifice 
românești care a traversat Africa

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat, împreună cu tovarășii 
Ion Gheorgne Maurer, Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Paul Ni
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, a primit 
luni dimineața, pe membrii expe
diției științifice românești care a 
traversat prin zona ecuatorială 
continentul african.

Expediția a străbătut 12 țări : 
Senegal, Mali, Volta Superioară. 
Niger, Nigeria, Camerun, Ciad, Re
publica Africa Centrală, Republica 
Democratică Congo, Ruanda, U- 
ganda și Kenya.

Grupul de exploratori, condus de 
prof. univ. Nicolae Botnariuc, de
canul Facultății de biologie din 
București, a fost alcătuit din dr. 
Sever Popa, asistent universitar la 
Institutul medico-farmaceutic din 
Cluj. Nicolae Coman, specialist în 
probleme de botanică, lector la U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj, cercetătorul zoolog Dragoș 
Neculce, de la aceeași universitate, 
inginerul Liviu Ungureanu, cineast, 
biologul Valeriu Cimpoieru, re
dactor la Radioteleviziune, pre
cum și ing. Ion Cataranciuc și teh
nicianul auto Constantin Ludu, de 
la Uzinele mecanice Muscel din 
Cîmpulung.

Directorul Editurii „Nagel
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, împreună cu soția. 
Elena Ceaușescu. au primit, la 
24 mai, la Snagov, pe editorul 
Louis Nagel, împreună cu soția, 
care fac o vizită în țara noastră.

în colecția „Scrieri Politice", a 
Editurii „Nagel", a fost publicat 
volumul „Nicolae Ceaușescu — 
Pentru o politică de pace și coope
rare internațională", apărut în

In ziarul de azi
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„Ne simțim uniți
prin idealuri comune**
Interviu cu ministrul relațiilor externe al Republicii Chile, 

Clodomiro Almeyda Medina

Țara noastră a avut ca oaspete, timp de cîteva zile, pe mi
nistrul relațiilor externe al Republicii Chile, Clodomiro Al- 
meyda Medina, a cărui vizită se înscrie ca un moment impor
tant în dezvoltarea relațiilor româno-chiliene. înainte de ple
care, ministrul chilian a avut amabilitatea să răspundă între
bărilor adresate de ziarul „Scînteia".

— Opinia publică din România 
urmărește cu viu interes trans
formările social-politice ce au 
loc intr-un șir de țări ale conti
nentului latino-american. Vă ru
găm să faceți o scurtă caracteri
zare a semnificației evoluțiilor 
înregistrate in ultima vreme in 
America Latină și cu precădere 
in Republica Chile.

— în ultimii ani, după cum este 
cunoscut, s-au produs mutații sensi
bile în viața politică din America 
Latină. Astfel, într-o serie de țări au 
venit la putere guverne progresiste ; 
în altele se desfășoară o intensă 
luptă social-politică de natură să 
descurajeze și contracareze politica 
dusă de cercurile reacționare. De la 
••evoluția cubană, care a deschis o 
nouă etapă în lupta de eliberare na
țională și socială a popoarelor con
tinentului nostru, asistăm la un pro
ces de căutări, fiecare țară încercînd 
să-și croiască, potrivit stilului și tra
dițiilor sale, calea spre un viitor de 
bunăstare și prosperitate. în acest 
context a avut loc victoria forțelor 
de stînga 
schimbare politică de o extraordi
nară importanță. în alegerile prezi
dențiale din luna noiembrie, candi
datul Frontului unității populare —

din Chile, marcînd o

atenția cordială 
vizită care, sînt 
dintre Chile și

CLODOMIRO
Ministrul Relațiilor Externe 

al Republicii Chile

ALMEYDA

La primire a fost de față tova
rășul Mircea Malița, ministrul în- 
vățămîntului.

Prof. Nicolae Botnariuc șl cei
lalți membri ai expediției au in
format conducerea partidului des
pre activitatea' și rezultatele cer
cetărilor științifice întreprinse cu 
acest prilej, despre contactele a- 
vute cu instituțiile africane de cul
tură și învățămînt, cu autoritățile 
statelor pe care le-au străbătut, 
despre primirea cordială care le-a 
fbst făcută pretutindeni de popu
lație. De asemenea, ei au relevat 
comportarea exemplară a autotu
rismelor românești, precum și buna 
calitate a produselor românești fo
losite în cursul expediției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
dat o înaltă apreciere rezultatelor 
activității desfășurate de expediția 
științifică românească, i-a felicitat 
cu căldură pe membrii ei și a făcut 
recomandări pentru punerea în 
valoare a acestor rezultate în inte
resul dezvoltării activității de cer
cetare științifică, cît și al extin
derii relațiilor de colaborare si 
prietenie cu țările străbătute de 
expediție.

în semn de omagiu, a fost tnmî- 
nat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un album înmănunchind imagini 
din activitatea expediției.

apa-
tova-

limbile franceză, engleză și 
niolă.

La primire au luat parte 
rășii Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., împreună cu soția, și Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. 
P.C.R., împreună cu soția.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
soția s-au întreținut cordial 
oaspeții, pe care i-au reținut 
dejun.

al

cu 
la

reunind partidele socialist, comunist, 
radical și alte grupări politice mai 
mici — a întrunit larga adeziune, a 
maselor populare, ceea ce a condus 
la instaurarea unui guvern democra
tic, care își propune să construiască 
socialismul în patria noastră, trans- 
formind in mod radical structurile 
politice, economice și sociale. A- 
ceastă victorie populară nu a fost 
un fapt accidental, ci rezultatul a 
peste 50 de ani de luptă a mișcării 
populare chiliene, al cărei program, 
răspunzînd pe deplin intereselor fun
damentale ale țării, a întrunit o am
plă adeziune din partea poporului.

— V-am ruga să ne vorbiți 
despre principalele direcții ale 
programului de reforme al gu
vernului condus de președintele 
Salvador Allende, despre pro
blemele cărora li se acordă pri
oritate in momentul de față.

— Ne aflăm, în prezent. în plin 
proces de recuperare a bogățiilor chi
liene. în special a marilor rezerve 
cuprifere, care se aflau în mîinile 
monopolurilor imperialiste. Am tre
cut la naționalizarea principalelor 
societăți străine și autohtone. Tot
odată, au fost luate măsuri pentru 
naționalizarea băncilor, a marilor în
treprinderi industriale și de comerț. 
O preocupare esențială o constituie, 
desigur, în paralel, dezvoltarea for
țelor de producție, în special în in
dustrie.

Un alt punct important al progra
mului de reforme inițiate de guver
nul Unității populare îl reprezintă 
lărgirea și radicalizarea reformei a- 
grare. Sistemul relațiilor în agricul
tură va fi complet modificat prin des
ființarea marilor latifundii în urmă
torii doi-trei ani, precum și a tere-

Dumitru ȚINU 
Dan MUNTEANU

(Continuare în pag. a V-a)
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Kilometrul 83+ 200 de pe șo
seaua Petroșani — Tg. Jiu este 
pe cale să capete un renume 
straniu printre conducătorii auto. 
In acest punct, unde există o 
trecere de cale ferată^ au avut 
loc, în ultimele patru luni, nu 
mai puțin de 9 accidente de cir
culație, la care se adaugă alte 5 
petrecute în cursul anului tre
cut. Există și o explicație a aces
tui fapt : șoseaua, formind un 
„S“ în pantă, acoperă vizibilita
tea, „păcălind" șoferii care vin 
dinspre Petroșani astfel incit a- 
ceștia, în loc să vireze la dreap
ta, continuă drumul peste... pa
rapet. La ultimul accident, patru 
dintre cele șapte persoane, aflate 
în I.M.S.-ul 21 HD-1627, au fost 
internate de urgență în spital în 
stare gravă. Desigur, un bilanț 
cu totul nedorit, care ar putea 
fi însă micșorat, dacă la locul 
în cauză s-ar planta un panou 
de avertizare și semne supli
mentare de circulație. își vor 
însuși această idee organele de 
resort ?

O cauză
pierdută

Părți intr-un proces, E. Kon> 
iert și I. Kondert din Cisnă- 
die veniseră, intr-una din zilele 
trecute, la tribunalul din Sibiu 
pentru a-și susține cauza. N-au 
mai avut insă răbdare să ajungă 
in fața judecătorului. Din una, 
din alta, au început „să se ju
dece" singuri pe sălile tribu
nalului, după „o procedură" 
proprie și, in orice caz, contrară 
prevederilor legii. Și astfel, 
pierzînd din vedere cauza ce-i 
interesa, s-au trezit implicați in 
alta la care nici nu se gindeau : 
un proces pentru scandal in in
cinta tribunalului și pentru 
tulburarea liniștii publice. Ju
decați de astă dată după pro
cedura de urgență, cei doi com
batanți au primit cite trei ani 
de închisoare. Pentru ca, altă 
dată, să nu mai „pledeze" pen
tru o asemenea cauză.

Grădinescu
si-a încheiat
,,cariera"

publi- 
despre 

Focșani
După cele două note 

cate la această rubrică 
Nicolae Grădinescu din 
pe care direcțiile agricole din ju
dețele Iași și Argeș îl numiseră 
rînd pe rînd. inginer agronom 
în două cooperative agricole de 
producție, se pare că acesta a 
fost nevoit să-și considere „ca
riera11 respectivă definitiv com
promisă. In consecință, N.G. a 
hotărît „să se reprofileze11 pe 
alte îndeletniciri mai puțin ris
cante. Dintre toate, cea mai 
sigură i s-a părut aceea de a- 
ducător de bine pentru bolnavii 
din spitale. Intr-una din zilele 
trecute, înarmat cu diferite hîr- 
tii ștampilate în alb și cu nu
meroase acte oficiale, a intrat în 
incinta spitalului C.F. din Cluj 
șl a început să caute clienți pen
tru a le rezolva „pe loc11 cererile 
șl doleanțele personale. Aici s-a 
pus, în sfîrșit, punct „carierei“ 
sale. Surprins de organele de 
miliție în timp ce încerca să, în
șele mai mulți bolnavi, *’ " 
fost arestat. Acum, i se 
tește dosarul penal.

N.G. a 
pregă-

Trofeu
cinegetic

!n pădurile din zona!n pădurile din zona Mălini 
(Suceava) a fost vinat de cu- 
rind un trofeu capital. Este 
vorba de un urs, care, deși se 
afla după perioadă îndelungată 
de hibernare, a avut o greuta
te de peste 340 kg, iar blana a 
măsurat 2,85 metri lungime și 
1,27 metri lățime. Toate acestea 
fac ca noul trofeu să fie con
siderat capital și să întrunească 
peste 310 puncte C.I.C., ceea ce 
a dus la selecționarea lui pentru 
expoziția internațională de tro
fee de vinătoare, care se va des
chide in luna august la Buda
pesta. De reținut că este sin
gurul trofeu de aceste dimen
siuni vinat în pădurile sucevene 
și in țară în ultimii cinci ani.

Chef tragic
Marin Stoica, Vasile Simion, 

Stelian Dumitru și Gh Maxi- 
moae din Ploiești au observat, 
pe liniile de garare din stația 
Ploiești-Triaj, un vagon cister
nă in care se afla alcool me- 
tilic. Amatori de băuturi tari, 
cei patru au urcat un copil pe 
cisternă și acesta, -dolosind o 
sticlă legată de o ață, a scos 
afară circa 20 litri de alcool. 
După ce l-au amestecat cu apă, 
au început să chefuiască. Dez
nodământul : toți patru și-au 
pierdut viața.

Rubricd redactata de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

atribuțiile sporite?
Documentele plenarei C.C. al P.C.R. 

din februarie a.c., cit și cele ale re
centului Congres al U.G.S.R. au pre
cizat cu claritate cadrul și proble
matica activității sindicatelor, orien- 
tindu-le spre îndeplinirea cu mai 
multă inițiativă și perseverență a 
rolului și atribuțiilor sporite ce le 
revin in viața economico-socială.

— In fapt, este vorba de o schim
bare de optică, de renunțarea la con
cepția anacronică, depășită, că sin
dicatele sînt simple „mijloace de 
transmitere a sarcinilor11 — sublinia 
tov. Vasile Tîrdea, secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 3 din 
Capitală. Firește, asemenea modifi
cări implică învingerea a destule di
ficultăți, dezrădăcinarea unor prac
tici încetățenite de mulți ani, ceea 
ce nu se poate realiza de la o zi la 
alta. De aceea, se impune ca or
ganizațiile de partid, înlăturînd ten
dințele de substituire manifestate 
pină acum, să ajute sindicatele in 
adoptarea unui stil de muncă di
namic. care să le dea posibilitatea 
să-și sporească aportul în viața so
cietății.

Investigația întreprinsă în cîteva 
întreprinderi din sectorul 3 a evi
dențiat progresele înregistrate în 
perfecționarea modalităților de în
drumare a sindicatelor de către or
ganizațiile de partid, ceea ce le-a de
terminat să acționeze ca factori ac
tivi, plini de inițiativă, în îndepli
nirea sarcinilor majore ale produc
ției.

La Uzina de pompe, îndrumarea 
corespunzătoare din partea comitetu
lui de partid a stimulat sindicatul să 
inițieze de sine stătător acțiuni o- 
rientate spre laturile calitative ale 
producției. Astfel, pornindu-se de la 
faptul că bilanțul uzinei pe 1970 s-a 
încheiat cu cheltuieli neeconomicoa- 
se de 3,5 milioane lei, datorită în 
principal rebuturilor, comitetul sin
dical, fără a aștepta să fie „tras de 
mînecă11, să primească „indicații11 sau 
„dezlegări11, a cerut unui colectiv al
cătuit din membri ai propriei comi
sii economice și ai C.I.T. să depis
teze cauzele acestei stări de lucruri 
în fiecare secție. La plenara comi
tetului sindicatului, consacrată dez
baterii concluziilor analizei și a pro
iectului planului de măsuri, au fost 
invitate să participe comitetul de di
recție, cadrele tehnice de răspunde
re din uzină, îneît hotărîrile au pur
tat girul celei mai înalte competente. 
Din cele relatate de tov. Mihai Mă- 
nescu, secretarul comitetului de 
partid, a reieșit că, în orientarea ac
tivității sindicatului, preocupările co
mitetului de partid sînt axate, pa
ralel cu întărirea autonomiei și ini
țiativei acestuia, pe cultivarea per

severenței în finalizarea acțiunilor. 
Rodnicia unor asemenea metode de 
îndrumare este ilustrată de iniție
rea, de către sindicatul de Ia Uzi
na de pompe, a unui studiu pri
vind folosirea și întreținerea utila
jelor aduse din import, în timp ce 
un alt studiu, privind modalitățile de 
ridicare a calificării cadrelor din u- 
zină, își așteaptă concretizarea in ca
drul unor apropiate dezbateri.

îmbinarea preocupărilor economice 
cu cele de ordin social (privind as
pecte actuale ale protecției muncii, 
îmbunătățirea condițiilor de viață și 
de muncă ale salariaților) au spo
rit autoritatea sindicatului atît în ra
porturile cu comitetul de direcție, cit 
și cu masa salariaților. Pentru ca 
aceste rezultate pozitive să fie am
plificate, este necesar, așa cum sub
linia ing. Dimltrie Grecov, directo
rul întreprinderii, ca sindicatul să 
acționeze mai în adîncime, în sen
sul de a valorifica deplin potențele

viața de partid

verigii de bază — grupa sindicală, ca 
factor de mobilizare a masei sala
riaților din fiecare atelier și secție 
în soluționarea problemelor specifice 
locului de muncă.

Investigarea stărilor de lucruri din 
mai multe întreprinderi impune însă, 
în mod firesc, unele comparații. Co
lectivul întreprinderii de construcții 
metalice și aparataj, de exemplu, este 
confruntat la ora actuală cu o mul
titudine de probleme complexe, în- 
cepînd cu o mai bună profilare a 
producției, ridicarea calificării cadre
lor, întărirea disciplinei muncii și 
tehnologiei, pînă la îmbunătățirea 
condițiilor de lucru în secțiile de 
bază. In toate aceste domenii, unde 
aportul sindicatului ar fi deosebit de 
necesar, intervenția sa promptă, 
responsabilă, se Iasă încă așteptată.

Să luăm, de pildă, un moment im
portant in viața întreprinderii : adu
narea generală a salariaților, ținută 
— precizăm — după plenara C.C. al 
P.C.R. care a subliniat cu deosebită 
vigoare necesitatea creșterii rolului 
sindicatelor în toate sferele vieții 
economice și sociale. S-au dezbătut 
cu acest prilej multe din aspectele 
la care ne-am referit, s-au semnalat 
neajunsuri, s-au formulat propuneri. 
Ce a întreprins sindicatul ? Răspun
sul e simplu : nimic. In timp ce pro
blemele dezbătute, criticile și propu-

la „cheile dornei11 Diversificarea
sortimentelor materialelor de construcții1
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Alături de activita
tea rodnică ce o des
fășoară pentru capta
rea și valorificarea a- 
pelor minerale în- 
tr-un volum de circa 
26 milioane litri pe 
an, colectivul între
prinderii de industrie 
locală din Vatra Dor
nei acordă o mare a- 
tenție dezvoltării și 
diversificării produc
ției materialelor de 
construcții ca o ce
rință de mare impor
tantă în vederea des
fășurării normale a 
muncii pe șantierele 
locale. Astfel, prin mă
surile tehnico-organi- 
zatorice luate, în pri
mul trimestru al anu
lui, la cariera Dorni- 
șoara rezervele de an- 
dezite au început să 
fie transformate 
tr-o gamă largă
materiale pentru con
strucțiile interne, cit și 
pentru export. De cu- 
rînd, carieră a fost

în
de

dotată cu mori de 
mare capacitate, benzi 
transportoare, trepte 
de concasare și altele, 
care asigură o me
canizare completă a 
lucrărilor în carieră. 
Totodată, aceasta a 
determinat o creștere 
a capacității productive 
a carierei cu 
tone materiale 
construcții față de 
velul realizărilor 
anul trecut.

De asemenea, se 
crează la materializa
rea unui studiu 
vind 
tății 
din 
5 000 
nual.
ceastă creștere 
trece 'Și la valorifica
rea în mozaicuri și 
filer a pietrei subdi
mensionate de calcar, 
care pînă acum se 
pierdea.

In prezent, după 
cum ne-a spus tova-
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rășul Gheorghe Chiri- 
lescu, conducătorul
tehnic al unității, spe
cialiștii întreprinde
rii de industrie locală 
„Cheile Dornei11, îm
preună cu cei de Ia 
filiala Cluj a Insti
tutului de cercetare a 
materialelor de con
strucții, lucrează la 
definitivarea unui stu
diu pentru 
însemnatelor
minte de turbă 
tente aici 
rial 
Astfel, 
vede 
bei unui 
mic din care vor 
zulta plăci izolatoare 
și alte prefabricate 
bază de lianți, ca 
turn, var, ipsos, 
ment și altele.
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nerile formulate au furnizat comite
tului de partid „materia primă11 pen
tru inițierea unui ansamblu de mă
suri vizînd mai buna organizare a 
procesului de producție, lansarea în 
fabricație a noilor produse, aprovi
zionarea operativă a sectoarelor, sin
dicatul a rămas pe undeva in afara 
acestor preocupări.

O situație întîmplătoare ? Din pă
cate, nu. In planul de activitate al 
sindicatului pe trimestrul II apare, 
în primul rînd, o disproporție evi
dentă a ponderii unor probleme or
ganizatorice curente față de aceea a 
unor probleme economice importan
te (între care preocuparea pentru 
calitate în grupele sindicale, analiza 
activității de inovații), sau față de 
aspecte privind protecția muncii, 
cantina, ca și alte sectoare avînd 
contingență cu condițiile de muncă 
și de trai ale salariaților. La aceasta 
se adaugă faptul că nici puținele 
măsuri mai importante prevăzu
te în domeniul activității eco
nomice și sociale nu au fost rea
lizate. Cu toate acestea, comitetul 
de partid nu numai că nu a tras la 
răspundere pe membrii de partid din 
conducerea sindicatului, dar și acum, 
cind își propune să analizeze moda
litățile de a asigura mai buna folo
sire a mijloacelor circulante, mări
rea vitezei de rotație a acestora, re
ducerea cheltuielilor neeronomicoa- 
se, nu a considerat că ar fi cazul ca 
și sindicatul să participe direct la a- 
ceste analize.

Se pare că aici nu a fost înțeles 
faptul că rolul conducător al organi
zației de partid presupune nu „mo
nopolizarea11 activității obștești de 
către organizația de partid, ci înde
plinirea de către aceasta a rolului 
de forță motrice, de factor dinami
zator al întregului colectiv, stimulind 
în acest scop activizarea sindicatului.

Noul cadru organizatoric creat ac
tivității sindicale trebuie să ducă și 
la înlăturarea tutelei mărunte, exer
citate încă de unele organizații de 
partid. Oare cum va ajunge să tră
iască pe propriile „picioare11 sindica
tul de la Fabrica de mașini-unelte 
și agregate, dacă organizația de 
partid va continua să-i stabilească 
pină și conținutul panourilor de agi
tație vizuală în urmărirea întrecerii 
socialiste, fără a mai vorbi de pre
luarea efectivă a atribuțiilor sindica
tului privind întocmirea de studii 
economice sau soluționarea unor pro
bleme sociale de stringentă actuali
tate ?

Pe un plan mai larg, al creșterii 
eficientei întregii activități a sindi
catelor, se reliefează pregnant nece
sitatea ca. în aplicarea sarcinilor ce 
le revin de altfel prin noul statut- 
cadru adoptat de Congresul U.G.S.R, 
să acorde o mai mare atenție apli
cării propunerilor formulate de sala- 
riali în adunările generale. în unele 
întreprinderi se experimentează mo
dalități noi de evidență și urmărire 
— participarea cîte unui membru al 
comitetului de direcție și al celui 
sindical la adunările lunare ale 
grupelor sindicale ; introducerea 
unui sistem de fișe prin intermediul 
cărora se răspunde operativ fiecăruia 
dintre cei care ău formulat propu
neri ; afișarea, la locurile de muncă, 
a listelor de propuneri și a terme
nelor de soluționare etc. Este, deo
camdată, doar un început, deoarece 
multe propuneri prețioase își fac 
încă „stagiul" în sertarele unor co
mitete de direcție. Pe de altă parte, 
dacă președintele unui comitet sin
dical. cum este cel de la I.C.M.A., 
consideră că ..datoria sindicatului 
constă în a mobiliza oamenii să facă 
propuneri, restul, privind comitetul 
de direcție", rezujtă că pentru ca n- 
dunările generale ale salariaților 
să-și îndeplinească rolul de for su
prem de conducere al întreprinderii, 
este necesar ca pretutindeni sindica
tele să exercite efectiv prerogativele 
si răspunderile ce le revin nemij
locit în organizarea, desfășurarea și 
eficiența adunărilor generale.

Principala condiție a creșterii rolu
lui sindicatelor în viața socială constă 
în aceea ca organizațiile de partid să 
îmbunătățească metodele de îndru
mare a acestora, asigurînd o orien
tare generală și nu tutelarea lor, ve
ghind la respectarea democrației 
muncitorești, la realizarea autonomiei 
sindicatelor, Ia întărirea legăturii lor 
cu masele.

Maria BABOIAN

DACA S-AR PLANTA 
Șl STÎLPII...

Au trecut aproape 8 luni de 
cind am achitat consiliului popu
lar contribuția bănească pentru 
electrificarea comunei. Din păcate, 
strada pe care locuim a rămas ca 
și înainte, adică tot cufundată în 
întuneric. Aceasta, în pofida fap
tului că stîlpii au fost aduși încă 
din luna februarie a anului trecut, 
iar cetățenii și-au făcut instalațiile 
electrice în locuințe. Stîlpii n-au 
fost plantați nici pină astăzi. 
Treaba nu-i din cale afară de 
grea, dar consiliul popular o tără
gănează, pur și simplu. Ce se mai 
așteaptă, oare ?
Vasile DINEAȚĂ și alji 10 cetățeni 
din comuna Cartojani, satul Roata 
de Jos, județul Ilfov

CUSUTE CU AȚA... SLABA
Nu demult am cumpărat de la 

magazin un costum de haine și 
alte obiecte de îmbrăcăminte. 
După cîtva timp s-au desfăcut cu
săturile. au căzut nasturii. Se în
țelege că a fost nevoie de interven
ția croitorului. Dar într-un timp re
lativ- scurt, cusăturile s-au desfă
cut din nou. Am imputat aceste 
defecțiuni croitorului, dar acesta 
mi-a răspuns că nu el este de 
vină, ci calitatea aței de cusut din 
comerț. Cine găsește ac... pentru 
cei vinovați de calitatea slabă a 
aței de cusut 7

Eugen GALEA
Sibiu

SE AȘTEAPTA 
0 NOUA INTERVENȚIE?
La începutul lunii februarie am 

trimis ziarului o scrisoare prin 
care solicitam sprijin pentru obți
nerea unei adeverințe de vechime 
de la sectorul exploatare forestie
ră din orașul Dr. Petru Groza, 
județul Bihor. La intervenția re
dacției am primit, în cele din 
urmă, adeverința cu nr. 831 din 
23 II 1971. Dar cei ce mi-au tri- 
mis-o au omis menționarea unei 
perioade de vechime de 2 luni 
(august și decembrie 1955), timp 
lucrat tot în cadrul sectorului a- 
mintit. Am trimis-o firește înapoi, 
pentru ca să mi se facă cuvenita 
adăugire. Din păcate, a trecut de 
atunci peste două luni, iar noua

adeverință, în formă comple
tă, nu mi-a mai parvenit. Probabil, 
cei de la unitatea respectivă aș
teaptă o nouă intervenție a redac
ției...

Cornel POPA 
satul Groșeni nr. 137, 
comuna Archis, județul Arad

VINOVĂȚII VOR RĂSPUNDE 
ÎN FAȚA LEGII

Mai mulți cooperatori din C.A.P. 
Pădureni. satul Călimănești-Vran- 
cea, ne-au semnalat cu cîtva timp 
în urmă o seamă de abateri în 
dauna avutului obștesc săvîrșite 
de conducerea C.A.P. Sesizarea a 
fost înaintată pentru cercetări Uniu
nii județene a C.A.P. Vrancea, care 
ne-a răspuns următoarele : „Pentru 
pagubele — în valoare de 111500 
lei — aduse cooperativei agricole de 
producție de președintele Rașcu 
Ștefănescu și alți factori de răs
pundere din această unitate, adu
narea generală a hotărît destituirea 
din funcție a președintelui. In ve
derea recuperării pagubelor, precum 
și pentru stabilirea răspunderilor, 
președintele și ceilalți vinovați au 
fost deferiți organelor de anchetă 
penală11.

PLĂTIM APA CALDA, 
DAR NU AVEM NICI RECE...

De circa două luni de zile, cetă
țenii din cartierul „Cetate" din 
Alba Iulia nu au apă. Sau mai e- 
xact au doar 2—3 ore pe ni, dar 
numai rece. Apa caldă însă nu mai 
curge în robinetele instalațiilor din 
apartamente de multă vreme. De 
plătit, însă, o plătim cu regulari
tate, ca și cind am fi consumat-o. 
Plîngerile noastre către organele 
locale au rămas fără nici un re
zultat. Iar acum cînd vara se a- 
propie, perspectiva lipsei de apă 
ne îngrijorează și mai mult. Din 
păcate nu tot aceeași îngrijorare o 
încearcă și forurile locale...

Mai mulți cetățeni 
din cartierul „Cetate*  — 
orașul Alba Iulia

AC PENTRU COJOCUL 
RESPONSABILEI...

„Responsabila magazinului de 
mobilă din Lupeni înșeală, fără

pic de jenă și teamă, cumpărăto
rii — se arăta intr-o scrisoare pri
mită nu demult la redacție. Și 
acest lucru se Intîmplă nu de ieri, 
de alaltăieri, ci de multă vreme. 
Nu există oare ac și pentru cojo
cul ei 7“

Inspectoratul miliției județului 
Hunedoara, care a efectuat cerce
tări în legătură cu această sesiza
re, ne-a răspuns : „In cursul anu
lui 1970, Szabo Ileana, în calitate 
de gestionară a magazinului „Mo
bila" din Lupeni, a vindut mai 
multe obiecte de mobilă — fotolii, 
scaune, mese etc. —- la un preț 
mai mare, fapt pentru care a fost 
trimisă în judecată pentru infrac
țiunea de abuz in serviciu, iar în 
luna noiembrie 1970 a fost condam
nată la 8 luni închisoare, sentință 
rămasă definitivă la 19 aprilie 1971, 
prin respingerea recursului. Tot
odată, vă facem cunoscut că, în 
urma unui inventar efectuat în 
luna februarie 1971, numitei Szabo 
Ileana i s-a întocmit din nou do
sar de cercetare penală, care este 
în curs de soluționare, pentru in
fracțiunea de creare de plusuri în 
gestiune prin mijloace frauduloase, 
fiind găsită cu 49 000 lei plus în 
gestiune.

S-au luat măsuri de către O.C.L. 
Industrial Petroșani pentru schim
barea din funcție a sus-numitei. De 
asemenea, a fost informată Direc
ția comercială județeană Hunedoa
ra în vederea luării de măsuri îm
potriva acelora care se fac vino
vați de menținerea în funcție a 
sus-numitei și după ce s-a dispus 
începerea urmăririi penale11.

HAI „ F.C. GALAȚI !"
Un grup alcătuit din saiariați ai 

Centrului de proiectări și cercetări 
din Galați ne informează printr-o 
scrisoare că, fără voia lor, s-au po
menit peste noapte declarați, cu 
„acte" în regulă, susținători finan
ciari ai Clubului „F. C. Galați11. In 
luna martie le-au fost așternute nu
mele pe niște liste, iar in aprilie, 
automat, li s-au încasat „cotizațiile", 
direct de pe statele de salarii. Pro
cedeul — se apreciază — constituie 
un abuz din partea celor ce l-au ini
țiat și aprobat. Mai ales dacă ținem 
seama că un club sportiv trebuie 
să-și cîștige susținătorii prin mij
loace mai... sportive decît cele la 
care s-a recurs.

■ ■■■ ■■■■■■■
(Urmare din pag. I)

distinse cu înalte premii la ex
pozițiile mondiale din Paris (1862), 
Londra (1867) și Viena (1873). Iată 
un palmares cîștigat prin afirmarea 
destoiniciei și inteligenței, ridicate 
azi la condiția unei afirmări depline. 
Intr-un interval de optzeci de ani, 
Reșița a construit primele și ulti
mele tipuri de locomotive cu aburi 
din țară. Produsele principale de 
astăzi ale uzinelor sint oțeluri 
de calitate superioară, șine „Goliath11, 
precum și motoare pentru locomoti
vele Diesel-electrice, generatori, tur
bine cu aburi, instalații industriale și 
metalurgice și turbine Kaplan de 
178 MW pentru sistemul hidroener
getic de la Porțile de Fier. Fabrica
rea acestor instalații pentru centrala 
de la Porțile Luminii reprezintă 
capodopera, examenul cel mai înalt 
dat de reșițeni, examen trecut cu 
succes. Ca de atîtea ori, în cele 
două veacuri, și de data asta marca 
fabricii, ce întovărășește produsele 
de la Reșița, a fost bătută drept 
semn heraldic al măiestriei intrate 
în tradiție.

în anul în care au fost elaborate 
primele șarje la furnale, populația 
Reșiței număra 141 de familii. Trans
portul, prepararea cărbunilor de 
lemn, precum și construcția de 
drumuri și căi ferate se făceau de 
către țăranii, incă în parte șerbi, din 
satele de munte din jurul Reșiței. 
La aniversarea centenarului uzine
lor, populația Reșiței se ridica la 
2600 muncitori, adăpostiți in vreo 800 
de case așezate in jurul fabricii. 
Astăzi, în uzinele metalurgice și

INSTALAȚIE AUTOMATA♦
PENTRU SPALAREA

Printre cele maii recente pro
duse realizate la întreprinderea 
de industrie locală „Metalochim" 
din Brașov, se numără și insta- 
lația-tunel pentru spălarea au
tobuzelor și troleibuzelor. Pri
mele instalații de acest fel au 
și fost montate la întreprinde
rea de transporturi Brașov. Con
cepția constructivă, relativ sim
plă. ca și calitatea execuției, fac 
ca noua instalație să funcționeze 
în condiții ireproșabile. Durata 
spălării unui autobuz sau trolei
buz este de numai 10 minute, 
fată de circa o oră cît durează 
spălarea manuală. Autovehicu
lele intră într-o hală îngustă 
denumită tunel, unde este mon
tată instalația. Jeturi puternice 
de apă țîșnesc din toate direc
țiile, iar în timp ce autobuzele 
înaintează pe bandă, periile in
tră în acțiune. înlăturînd orice 
urmă de murdărie. Instalația 
este condusă de un singur om 
de Ia un tablou de comandă, 
procesul de spălare a autovehi
culelor fiind complet automati
zat. Datorită calităților incontes
tabile pe care le posedă și. în 
primul rînd, economisirea miinii 
de lucru si a timpului. întreprin
derea „Metalochim" a și primit 
numeroase comenzi de la dife
rite întreprinderi de transport 
din tară.

în uzina constructoare de mașini 
din Reșița lucrează aproape de 
zece ori mai mulți muncitori 
și ingineri decît acum o sută de ani 
și — în măsura în care sint compa
tibile comparațiile — aceștia obțin 
un randament de douăzeci de ori mai 
mare.

profesională și cunoștințele de spe
cialitate reprezentau și Ia străbunici 
mîndria unei vieți trăite cu o înaltă 
conștiință a destoiniciei muncitorești.

In chip firesc, la Reșița sînt re- 
cunoscuți ca muncitori specialiști, cu 
o autentică cultură tehnică, îndeo
sebi cei ce lucrează de cîteva dece-

REȘIȚA

— două secole 

de foc continuu

Inginerii și specialiștii care provin 
de la Reșița lucrează în multe cen
tre ale industriei noastre grele și 
constructoare de mașini ca specia
liști sau conducători ai unor noi fa
brici și instalații industriale.

Există și astăzi cartiere cu gări 
de triaj, depozite de fier. Peste ele 
alunecă funicularul. Mulți părinți do
resc ca fiii lor să devină muncitori 
în fabrică sau tehnicieni. Onoarea

nii în uzină sau aparțin celei de-a 
doua sau chiar a treia generații de 
muncitori. De aici decurge acel com
plex de trăsături specifice, proprii 
muncitorimii reșițene, și care constă 
— în esență — din sîtguință, simț 
al ordinei și disciplinei și, mai ales, 
un profund simț al demnității și so
lidarității.

De aici pînă la angrenarea în lup
ta de clasă organizată nu era decit

o chestiune de timp pentru un mun
citor din uzină în acea vreme. In 
anul 1868, Carol Farkaș, un munci
tor metalurgist de la Reșița, a orga
nizat filiala locală a „Asociației in
ternaționale a muncitorilor", întreți- 
nînd relații strînse cu Internaționala 
I a lui Marx și Engels. Drumul 
către o existență liberă și omenească 
a muncitorilor a fost udat. în de
cursul deceniilor, de singele atitor 
luptători pentru drepturi muncito
rești. Drapelul roșu care a eliberat 
și pe muncitorii din Reșița de ex
ploatare a fost infipt pe coșurile 
marii citadele industriale de către 
Partidul Comunist Român.

Recent, uzinelor constructoare de 
mașini din Reșița, acestui detașa
ment exemplar pentru înaltele tra
diții și energia creatoare a clasei 
noastre muncitoare, i s-a înmînat 
Steagul Roșu și Diploma de între
prindere fruntașă pe țară în între
cerea socialistă pe 1970. Cu acest 
prilej, muncitorimea reșițeană a mul
țumit cu căldură Comitetului Cen
tral, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, luîndu-și angajamentul — 
demn de efigiile de noblețe ce stră
lucesc pe stema cetății de foc de pe 
malul Bîrzavei — de a realiza peste 
plan o producție de aproape 33 mi
lioane lei.

întreprinderile reșițene pășesc în 
cel de-al treilea secol de existență 
sub zodia acestor ritmuri dinamice, 
de dezvoltare fără precedent, a așe
zării din strimta Vale a Bîrzavei, 
ritmuri care dau o nouă configura
ție Reșiței și uzinelor sale, ridică 
necontenit parametrii vieții făurito
rilor lor.
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Vacanțe în sate

turistice

Venind în întimpi- 
narea solicitărilor spe
cifice perioadei de va
canță și dornice să 
pregătească cît mai bi
ne sezonul turistic al 
acestui an, in diferite 
locuri din țară orga
nele locale au avut 
lăudabila inițiativă de 
a organiza așa-numite 
„sate de vacanță", un
de turiștii vor fi ca
zați în locuințele săte
nilor, puțind avea și 
pensiune completă.

Asemenea „sate de 
vacanță" au devenit 
Rucărul, în județul Ar
geș, șî Gărina, din ju
dețul Caraș-Severin.

Satul turistic Rucăr 
se află intr-o zonă pi
torească, cu relief 
montan (740 m altitu
dine). Frumusețea lui 
constă în originalitatea 
caselor construite în 
stil specific local, bine 
mobilate, în stil rustic, 
dar nelipsite de insta
lație de apă curentă. 
Capacitatea de cazare 
pe care o oferă Ru
cărul este de circa 300 
de persoane. Masa 
poate fi servită la gaz
dă sau la hanul tu
ristic din localitate.

Rucărul oferă oaspe
ților și largi posibili
tăți de agrement și de 
excursii, tn localitate 
se află un cinemato

graf, terenuri de sport, 
biblioteci. împrejuri
mile lui, de un pito
resc deosebit, sînt de 
mult vestite : Peștera 
și Cheile Dîmbovicioa- 
rei, Peștera Urșilor, 
splendidele chei ale 
Brusturetului, cetatea 
de la Orății, castelul 
Bran și multe altele. 
Amatorii de ascensiuni 
au posibilitatea să ur
ce munții din împre
jurimi. Așadar, timpul 
liber de vacanță se 
poate petrece în mod 
foarte variat.

Nu mai puțin lipsit 
de interes și atracție 
este și satul turistic 
Gărina, amplasat la 
poalele muntelui Se- 
menic, într-o pădure 
de foioase și rușinoa
se, la 1 000 m altitu
dine. Farmecul lui 
constă în frumusețea 
locuințelor sătenilor, 
realizate din piatră și 
cărămidă, în stilul ar
tei populare bănățene. 
Un număr de 500 de 
turiști pot fi găzduiți 
la sătenii din Gărina. 
Masa poate fi servită 
de asemenea, la gaz
de, la Casa învățăto
rului sau la restau
rantul din localitate. 
Aici se află un bazin 
de înot, un cinemato
graf. împrejurimile o- 
feră admirabile locuri

de popas, printre care 
muntele Semenic, cu 
cabane și un complex 
turistic, lacul de acu
mulare și barajul da 
la Brebu Nou.

Dacă s-a făcut omo
logarea acestor sate de 
vacanțe și dacă s-a 
văzut ce oferă ele iu
bitorilor de natură, de 
peisaj, de liniște, con
fort rustic, de ce oare 
inițiativa nu-i preluată 
eu mai multă îndrăz
neală și în alte județe, 
unde condițiile per
mit ?'.Și aceasta cu a- 
tît mai mult cu cit 
crearea unei asemenea 
baze turistice nu ne
cesită nici o investiție, 
nici o cheltuială in 
plus, ci doar un comi
sion care se acordă u- 
nui remizier local de 
către oficiile județene 
de turism.

Oficiile județene de 
turism nu au decit de 
cîștigat din practicarea 
acestui sistem de pe
trecere a vacanțelor. 
Formula „satelor tu
ristice de vacanțe" să 
fie privită cu mai mult 
interes. Prin folosirea 
ei se va completa, 
chiar în acest sezon, 
spațiul de cazare mult 
solicitat în perioada de 
vară.
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toare, care vor asigura executarea 
mecanizată a lucrărilor pe circa 
100 000 hectare. în schimb, efectuarea 
stropirilor — lucrare de care depinde 
în cea mai mare măsură nivelul re
coltei — este o problemă nerezolvată. 
Și aceasta din două motive. în pri
mul rînd nu s-au asigurat cantitățile 
necesare de piatră vinătă (sulfat de 
cupru). Este adevărat că în ultimele 
zile au mai fost procurate unele can
tități, fără a se acoperi în întregime 
necesarul. Pe de altă parte există o 
repartizare necorespunzătoare : unele 
cooperative au în stoc cantități de pia
tră vinătă care le prisosesc, iar al
tele nu au nici atît cit să le ajungă 
la primele stropiri. S-a dat indicația 
să se facă redistribuirea acestor 
cantități între cooperative, să se 
folosească alte substanțe care pot în
locui piatra vinătă. Este o problemă 
care trebuie rezolvată cu maximum 
de urgență.

In al doilea rind este vorba de ca
litatea necorespunzătoare a pompe

Se pune și problema completării 
cadrelor de vinificatori, a pregăti
rii profesionale și specializării celor 
care lucrează in acest domeniu. Tov. 
Milu Oșlobeanu, directorul general 
al Centralei viei și vinului, arăta că 
nu mai putem merge pe „de toate'1 
Este necesară o specializare în anu
mite domenii a cadrelor tehnice care 
lucrează in acest domeniu — vinuri 
de diferite tipuri, coniac, șampanie, 
în cursul anilor au fost trimiși la 
specializare în străinătate multi in
gineri și tehnicieni. întrucît în cadrul 
actualei ședințe nu s-a putut da un 
răspuns clar asupra a ceea ce au fă
cut cei trimiși la specializare peste 
hotare, ce au introdus ei nou în pro
ducție s-a hotărît ca la viitoarea șe
dință a centralei să se analizeze a- 
ceastă activitate.

Fiecare podgorie își are specificul 
ei, iar vinurile respective pot fi u- 
șor recunoscute atunci cînd sînt con
sumate. Acest lucru este determinat 
de faptul că în fiecare podgorie pre-

la îndemină personalizarea podgorii
lor, producerea unor vinuri speci
fice fiecărei zone.

Trebuie îmbunătățit apoi modul de 
prezentare a vinurilor. Cele curente, 
de masă ise îmbuteliază în sticle de 
1 litru, conform STAS, care sînt 
folosite în mod obișnuit la oțet, apă 
minerală și la insecticide, iar cele 
superioare — în sticle de trei sfer
turi cu gitul lung. într-o vre
me. l.A.S. Murfatlar a comandat 
industriei de sticlă butelii sub for
mă de amforă, ceea ce a bucurat 
mult pe consumatori. Dar această 
inițiativă s-a pierdut pe drum, acum 
îmbuteliindu-se in sticlele respective 
doar vermutul produs de această 
unitate.

La primul concurs internațional de 
vinuri care a avut loc cu doi ani în 
urmă la București au sosit probe de 
vinuri din toată lumea. Erau îmbute
liate in sticle de cele mai diverse ti
puri, care mai de care mai frumoa
se. După golirea

LA SEMNALELE ZIARULUI
S-au luat măsuri profunde,

nu de... lustru

unei 
lucru, 
zilele 
Con- 
Cen- 
a vi

Un procent 
care înseamnă 
5 miliarde lei

(Urmare din pag. 1)
La M.M.P.G. numai 25 la sută din 
sporul producției s-a obținut prin 
creșterea productivității muncii, la 
M.I.M.C. — 36 la sută și la M.I.C.M. 
— 44 la sută. Sint cifre care dovedesc 
cu claritate că într-o serie de între4- 
prinderi aparținînd acestor ministere 
se acordă prioritate factorilor exten
sivi ai dezvoltării în defavoarea ce
lor intensivi, sporurile de producție 
se realizează, în cea mai mare parte, 
pe seama măririi numărului de sa- 
lariați. Așa se explică de ce o serie 
de capacități și spații de producție 
sînt folosite numai parțial la uzina 
„Electroputere" din Craiova și Fa
brica de mașini-unelte și agregate 
din București, de ce în trimestrul 
trecut circa 30 la sută din fondul de 
timp disponibil al mașinilor și uti
lajelor din industria materialelor de 
construcții a fost neutilizat, de ce 
conducerile unor întreprinderi ape
lează cu prea mare ușurință la ma
jorarea numărului de salariați.

Departe de a constitui o sarcină 
facultativă, realizarea sporurilor de 
producție în principal prin creș
terea productivității muncii se deta
șează ca un imperativ major pentru 
accentuarea laturilor intensive ale 
dezvoltării economice în actualul cin
cinal, ca o necesitate fundamentală 
a dinamizării eficienței economice, cu 
valabilitate generală pentru fiecare 
întreprindere, centrală Industrială sau 
minister. Iată de ce, cifrele pre
zentate constituie un serios motiv 
de reflecție pentru cadrele tehnice și 
economice din aceste sectoare, care 
nu trebuie să-și considere încheiate 
îndatoririle profesionale planificlnd 
și consemnînd realizarea unor indica
tori — de altfel planul productivi
tății muncii a fost realizat și chiar 
depășit de către cele trei ministere 
ci să pătrundă în esența fenomenu
lui economic, să sesizeze această 
tendință neeconomică și să găsească 
soluții eficace pentru frînărea ei.

Se știe că realizarea productivității 
muncii este în legătură directă cu 
gradul de dotare tehnică al între
prinderii. în unele unități însă — 
Fabrica de osii și boghiuri din 
Balș, Fabrica de mașini-unelte și 
agregate din București, Fabrica 
de cărămizi din Urziceni — se 
constată, din păcate, o accentuată ne- 
ooncordanță intre nivelul ridicat al 
dotării tehnice și cel al randamen
tului muncii, care a culminat, în a- 
cest an, cu nerealizarea sarcinii pla
nificate la productivitatea muncii. 
Cauzele sînt cele mai diverse : frec
vente modificări de tehnologie, care 
au condus la mărirea duratei de pre
lucrare a pisșeloț i^rpate ; sincr<?ni-t 
zarea ne judicioasă. între diferitele 
faze ale producției, soldată cu stag
nări ; nivelul scăzut de calificare al 
unor muncitori, care nu și-au reali
zat normele de muncă ; volumu’ 
ridicat al rebuturilor ș.a. Cu alte 
cuvinte, cauze de natură pur su
biectivă, care persistă de multă 
vreme. Amînind sine die intervenții
le hotărite pentru lichidarea lor, co
mitetele de direcție nu fac altceva 
decît să mențină germenii perma
nent ai irosirii potențialului tehnic 
și ai randamentului scăzut al mun
cii. Oricit de perfecționate vor fi 
mașinile din dotare, oricit de înalt 
ar fi gradul lor de tehnicitate, ele 
singure, fără o riguroasă organizare 
și disciplină, fără o temeinică pre
gătire a celor ce le minuiesc, nu vor 
atinge niciodată randamentele scon
tate, intreprinderea, economia națio
nală pierzînd, în acest fel, însemnate 
surse potențiale de creștere a produc
tivității muncii, a eficienței eco
nomice.

O premisă de cea mai mare Impor
tanță in asigurarea unei înalte pro
ductivități a muncii constă in rațio
nalizarea consumului de muncă in 
fiecare întreprindere și la scara în
tregii societăți. Din această perspec
tivă, fiecare salariat trebuie să aibă 
o justificare deplină în angrenajul 
producției, angajarea lui să fie co
relată cu cerințele reale ale fiecărei 
întreprinderi. în caz contrar depăși
rea numărului mediu scriptic de sa- 
lariați necesari intr-o anumită u- 
nitate industrială poate afecta ni
velul productivității muncii. înțe- 
legind mai puțin esența acestor 
corelații economice și vrind să înlă
ture influenta negativă a altor fac
tori asupra realizării planului, unele 
conduceri de întreprinderi, mai ales 
din sectorul construcțiilor, au tre
cut, cu o condamnabilă ușurință, la 
angajarea de muncitori peste limi
tele admise prin plan. Așa, de pildă, 
numai în trimestrul trecut conduce
rea Trustului 1 de construcții din 
București a suplimentat fără nici o 
reținere numărul mediu scriptic cu 
aproape 600 de muncitori. în schimb, 
a făcut prea puțin pentru a-i utiliza 
rațional pe cei existenți : 55 000
om-ore întreruperi cauzate de apro
vizionarea necorespunzătoare a șan
tierelor, 65 000 om-ore absențe ne
motivate, 43 la sută din muncitorii 
care lucrează în acord nu și-au 
realizat norma. Nu trebuie aduse 
alte argumente pentru a dovedi că, 
dacă se manifesta o preocupare sus
ținută pentru utilizarea rațională a 
forței de muncă, dacă muncitorii 
existenți aveau condiții materiale 
pentru lucru neîntrerupt, dacă se 
privea cu mai multă răspundere ce 
implicații are depășirea numărului 
mediu scriptic, planul productivității 
muncii nu numai că se realiza, dar 
putea fi și substanțial depășit.

Analiza atentă a nivelului actual 
al productivității muncii intr-o serie 
de întreprinderi relevă că practic 
nu este unitate economică in care să 
nu existe mari rezerve latente capa
bile să dinamizeze simțitor randa
mentul muncii. Iată de ce peste tot, 
chiar și acolo unde planul productivi
tății a fost îndeplinit, trebuie să fie 
analizate cu maximă responsabilitate 
toate sursele care concură la crește
rea productivității muncii — califi
carea forței de muncă, nivelul de or
ganizare, mecanizarea și automatiza
rea lucrărilor, utilizarea timpului de 
lucru ș.a. — și să se asigure valo
rificarea lor operativă la nivelul ce
rințelor. Sarcinile de plan în dome
niul productivității trebuie conside
rate minime în fiecare întreprin
dere, eforturile trebuind concentrate 
acum atît pentru îndeplinirea, cit și 
pentru depășirea lor.

desfășurate pe linia creșterii cali
tății producției de către C.E.I.L. O- 
radea, Satu-Mare, Sebeș și Tr. Se
verin.

Pentru defecțiunile calitative con
statate la mobilierul livrat fondului 
pieței, conducerea ministerului a 
sancționat directorii generali și di
rectorii tehnici — responsabili cu 
industrializarea — de la combina
tele din Satu-Mare, Tg. Mureș, Foc
șani, Cluj, Brașov și C.I.L. Pipera.

Problemele legate de calitatea 
produselor sînt, de altfel, în centrul 
atenției factorilor de răspundere din 
minister, urmărindu-se permanent 
ridicarea calității produselor, pre
cum și întărirea spiritului de răs
pundere al tuturor lucrătorilor din 
combinate, în vederea asigurării 
unei înalte calități a mărfurilor li
vrate pieței".

Am notat cu satisfacție măsurile 
hotărite aplicate de Ministerul In
dustriei Lemnului în scopul îmbu
nătățirii calității produselor. Im
portant este să se persevereze pe 
calea exigenței — sau, altfel spus, 
lucrurile să nu se rezume doar la 
lustru. într-o anchetă economică pe 
care intenționăm șă o întreprin
dem cit de curînd, sperăm să ne 
putem convinge „pe viu" de efica
citatea măsurilor pe care le-am 
amintit în rîndurile de mai sus.

în numărul din 31 martie al zia
rului „Scînteia" s-a publicat arti
colul intitulat „Cînd exigența se 
rezumă doar la lustru". Cu acest 
prilej, s-au adus în discuție unele 
dintre cauzele care, într-o serie de 
fabrici de mobilă, determină fabri
carea unor garnituri de mobilă de 
calitate necorespunzătoare. Ca ur
mare a acestui „semnal" al ziaru
lui, iată ce răspuns ne-a trimis mi
nisterul de resort :

„...S-a discutat cu conducerile 
combinatelor de industrializare și 
exploatare a lemnului vizate (cele 
din Focșani, Tg. Mureș, Satu-Mare 
și Cărei — n.n.), despre aspectele 
semnalate în articol. S-a trasat tot
odată sarcina să se convoace facto
rii de răspundere de la fabricile 
de mobilă, cărora să li se comunice 
defecțiunile constatate, cu care pri
lej să se Stabilească și măsurile 
pentru lichidarea în cel mai scurt 
timp a cauzelor care duc la obți
nerea unor produse de calitate scă
zută. Factorii ‘ 
minister s-au 
combinate — 
Tr. Severin și 
nalizat toate problemele pe linie de 
calitate, hotărind măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea calității mobi
lei. S-a prevăzut pentru luna mai 
analizarea în colegiul Ministerului 
Industriei Lemnului a activității

conținutului la de
gustare, ambala
jele au fost colec
tate cu grijă și 
trimise la Insti
tutul de cercetări 
pentru viticultură 
și vinificație de 
Ia Valea Călugă
rească în vederea 
organizării unei 
expoziții. S-a zis 
că se vor alege 
cele mai frumoase 
modele și se va 
cere industriei să 
le producă. Ce s-a 
făcut de atunci ? 
Sînt păstrate cu 
grijă în vinoteca 
institutului.

La consfătuirea 
de la Constanța, 
printre măsurile 
care vizează îm
bunătățirea cali
tății și diversifi
carea producției 
vinicole între anii 
1971—1975 s-a sub
liniat necesita
tea introducerii u- 
nor butelii de ca
pacitate mai mare, 
stabilirea culorilor 

în funcție de produs, livrarea vinurilor 
curente în ambalaje nerecuperabile 
(polietilenă, carton metalizat sau ce
rat), perfecționarea sistemelor de 
închidere prin promovarea bu
teliilor cu filet și a capsulelor meta
lice litografiate, a capsulelor cu dop cu 
autosigilare etc. De asemenea, în 
programul de măsuri se prevede ca 
pînă la 30 iulie să se organizeze o 
expoziție cu toate tipurile de bute
lii. ambalaje și accesoriile utilizate. 
Cele acceptate vor 
menzilor ce vor fi 
lor.

Centrala viei și a 
pus să rezolve unele probleme legate 
de etichete, mergînd pînă la înlo
cuirea acelora a căror formă de 
prezentare (grafică, colorit etc.) 
nu . se ridică la nivelul exigen
țelor. Este un început. Să sperăm 
că unei etichete frumoase îi va co
respunde și un vin bun.

Sporirea producției de struguri și 
îmbunătățirea calității vinului și a 
produselor pe bază de vin eiste o pro
blemă de mare însemnătate econo
mică. în acest an, așa cum s-a arătat, 
starea viilor este bună, iar ca urmare 
a aplicării măsurilor de îmbunătățire 
a organizării și retribuirii muncii 
lucrările de întreținere se execută in 
condiții superioare celor din anii 
precedenți. Peste tot. organele agri
cole, întreprinderile județene de vie 
și vin trebuie să sprijine concret 
unitățile agricole pentru ca toate 
lucrările să fie executate la timp. 
Totodată, se cer eforturi mai stărui
toare din partea organelor agricole 
centrale și a unor ministere pentru 
rezolvarea problemelor legate de asi
gurarea unor utilaje și materiale ab
solut necesare pentru viticultură. Deși 
pînă la cules mai e timp mult, uti
lajele de vinificație să fie pregătite 
exemplar, astfel ca o dată cu obține
rea unei recolte mari de struguri să 
se asigure și premisele necesare rea
lizării unui vin de calitate superi
oară.
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în ultimii ani, cultura viței de vie 
s-a extins continuu. Este suficient 
să arătăm că, începînd din anul 1958 
și pină azi, s-au plantat 170 000 hec
tare cu vii, înmulțindu-se, în general, 
soiurile specifice fiecărei podgorii. 
S-a dezvoltat mecanizarea — indus
tria noastră produce tractoare viti
cole mult apreciate pentru calitățile 
lor — se folosesc din an în an canti
tăți tot mai mari de îngrășăminte 
chimice. De asemenea, în vederea 
prelucrării superioare a producției 
de struguri au fost construite uzine 
și centre de vinificație dotate cu uti
laje moderne, unități pentru condi
ționarea și îmbutelierea vinului. Cu 
toate acestea, producția de struguri 
nu a crescut pe măsura investițiilor 
mari făcute în acest sector, iar cali
tatea vinului nu corespunde întru to
tul exigențelor consumatorilor. A- 
ceste probleme au fost criticate in 
repetate rînduri. De pildă, la o con
sfătuire în problema viticulturii și 
vinificației, care a avut loc cu patru 
ani în urmă, la 
Constanța, defi
ciențele din acest 
domeniu au fost 
îndeaproape ana
lizate. Ele au fost 
reliefate din nou 
cu ocazia 
ședințe de 
organizată 
trecute la 
stanța de 
trata viei și 
nului.

Ca să produci 
vinuri în canti
tăți îndestulătoa
re și de bună ca
litate trebuie să 
se asigure mate
ria primă : stru
gurii. Or, așa cum 
am arătat, în vi
ticultură se obțin 
producții mici. A- 
nul trecut, recol
ta medie de stru
guri pe țară a fost 
de numai 2 725 kg 
la hectar. 'Este pu
țin dacă avem în 
vedere că, în mod 
curent, foarte 
multe unități
gricole obțin asemenea recolte și 
chiar mai mari la grîu și la porumb. 
Ba mai mult. Ca urmare a neingri- 
jirii viilor, importante suprafețe sînt 
în declin. Chiar plantațiile nou în
ființate, nefiind îngrijite cum tre
buie, în loc să rodească, în timp 
scurt s-au degradat. Deși neajun
surile sînt cunoscute de mulți ani 
— ele au fost semnalate și dez
bătute în repetate rînduri — minis
terul, organele județene, unitățile 
deținătoare de suprafețe viticole nu 
au luat măsuri hotărite In vederea 
îngrijirii exemplare a viilor și obți
nerii, pe această cale, a unor recolte 
mari de struguri la hectar.

Măsurile luate de conducerea 
partidului privind perfecționarea 
organizării, planificării și condu
cerii agriculturii vor contribui și 
la îmbunătățirea situației în viti
cultură. Aplicarea acordului global 
cointeresează pe membrii cooperati
velor agricole să obțină producții cit 
mai mari, știind că în funcție de a- 
ceasta vor crește și veniturile lor. 
De asemenea, prin înființarea Cen
tralei viei și a vinului ca organism 
economic și de specialitate s-au înlă
turat paralelismele care au existat 
în activitatea de conducere și indru- 
mare tehnică a producției viti-vini- 
cole și s-a asigurat cadrul organiza
toric necesar care să permită rezol
varea în mod corespunzător a multi
plelor probleme legate de creșterea 
producției de struguri, îmbunătățirea 
calității vinurilor și a celorlalte bău
turi pe bază de vin.

în primăvara acestui an, în coope
rativele agricole, datorită aplicării 
noilor forme de retribuire a muncii, 
principalele lucrări — tăiatul, legatul, 
aratul — s-au executat la timp și 
in condiții tehnice corespunzătoare 
pe cea mai mare parte din supra
fețe. Sint însă de remediat, așa cum 
subliniam, deficiențe mai vechi, de 
înlăturat consecințele unei munci fă
cute, uneori, fără chibzuință. în ca
drul consfătuirii amintite, tov. ing. 
Gh. Stănciulescu, directorul între
prinderii viei și a vinului Ar
geș. spunea că, in județ, există 
40C hectare de vii degradate care 
trebuie defrișate. 450 ha la care, 
deși au fost făcute lucrări de 
tăiere, nu au șanse să dea produc
ții și numai 1 500 hectare sînt pe rod. 
Tocmai de aceea s-a pus problema 
ca întreprinderea viei și a vinului 
să acorde un sprijin efectiv coope
rativelor agricole în vederea îngri
jirii viilor. Situații asemănătoare, in 
proporții mai mari sau mai mici, 
există și în alte județe, cum sint : 
Alba. Arad, Gorj, Mehedinți, Vilcea, 
Vaslui, unde însemnate suprafețe de 
vil sint nelucrate sau chiar in declin. 
Neajunsul mare constă în aceea că 
unele din ele sînt plantații tinere, in 
care s-au investit sume importante. 
Prin acțiuni hotărite $i lucrări cores
punzătoare, mare parte dintre ele pot 
fi refăcute, ceea ce ar constitui o re
zervă importantă de creștere a pro
ducției globale de struguri. în acest 
scop, trebuie găsite forme de credi
tare a cooperativelor agricole, care 
să le faciliteze executarea lucrărilor 
de refacere a plantațiilor viticole.

Ce-i trebuie viei să rodească îmbel
șugat ? Primăvara după dezgropat 
să-i faci tăierile care se cer, să o 
legi pe arac sau șpalier, să ari între 
rînduri, iar în cursul vegetației să o 
stropești ori de cîte ori este nevoie 
pentru a o feri de atacul manei — 
boală care poate diminua mult și 
chiar distruge în întregime recolta, 
în ce privește prima categorie de lu
crări nu se ridică prea multe pro
bleme. Situația se îmbunătățește an 
de an. Stațiunile de mecanizare a a- 
griculturii vor fi dotate, in actualul 
cincinal, cu 3 325 tractoare viticole, 
ceea ce va face ca la sfirșitul anului 
1975 să existe 4 500 asemenea trac-

lor de stropit via, denumite AS-16. 
Nu numai că este o unealtă cu care 
șe lucrează greu, dar pulverizarea so
luției se face neuniform, rezultind o 
lucrare de proastă calitate. Industria 
trebuie să producă o pompă de stro
pit care să se mînbiască ușor, să a- 
sigure efectuarea unei lucrări 
calitate superioară.

Producția de strugur! din acest 
după aprecierile specialiștilor, 
anunță foarte bună. Intervine facto
rul subiectiv : modul cum se execută 
lucrările in vii. ceea ce depinde de 
toți lucrătorii din acest sector. Tre
buie executate, în continuare, lucră
rile de întreținere în cadrul cărora un 
loc important îl ocupă stropirile îm
potriva manei. Viticultorii din ju
dețul Vrancea și-au luat angajamen
tul ca, în acest an. să obțină o pro
ducție de 10 000 kg struguri la hectar, 
în acest scop, cu sprijinul comitetului 
județean de partid a fost întocmit un 
plan de măsuri care prevede toate 
acțiunile care urmează să se desfă
șoare in acest domeniu. Este o ini
țiativă care e bine să fie urmată și 
de alte județe. Se cere ca în fiecare 
unitate agricolă cadrele de conducere 
și specialiștii să găsească soluții teh
nice pentru a ridica productivitatea 
viilor. Vița de vie este o plantă 
care, îngrijită corespunzător, dă re
colte mari. Acest avantaj trebuie fo
losit din plin pentru ca în 1971, cit 
și în anii ce vin, producția de stru
guri să sporească simțitor.

Avem toate motivele să credem că 
măsurile organizatorice și tehnice 
care s-au luat și care se vor lua în 
continuare vor duce la sporirea pro
ducției de struguri. Este rindul spe
cialiștilor în vinificație să-i preia și 
să facă din ei un vin pe gustul con
sumatorilor. Dar care este gustul 
consumatorilor ? în general, se cer 
vinuri ușoare, de 9—10 grade tărie 
alcoolică, cu rest zahăr, vinuri proas
pete, cu aromă de soi, vinuri care 
sint reconfortante. De asemenea, a- 
tit pe piața internă, cit și Ia export, 
se cer din ce în ce mai mult vinurile 
roșii. Numai că, o bună parte din vi
nurile curente de masă puse în vin
zare nu corespund acestor cerințe. 
Care este opinia specialiștilor în a- 
ceastă privință ? .

— La prelucrare se aduc struguri 
mucegăiți, cu ciorchini zdrobiți care 
se depreciază în timpul așteptării la 
centrele de vinificare, învechirea nu 
se face decît în mică măsură (I. Io- 
nescu).

— E bine că lucrăm mecanizat, dar 
vinul rezultat din strugurii presați 
puternic este dezagreabil. De aceea 
mustul de la ultima presare să fie 
depozitat separat și dirijat numai în 
scopul distilării. Nu stăpinim sulfita- 
rea și de aceea avem vinuri supra- 
sulfitate, care, e drept, le conservă 
bine și din acest punct de vedere 
nu-1 doare capul pe cel care le pro
duce, dar îl doare pe consumator 
(I. Teleba).

— în vinificație se cunosc multe, 
dar se aplică puține. Vinul este 
un produs al activității omului și va 
fi așa cum îl va face el : bun sau 
rău. Din strugurii prelucrați la în- 
timplare nu se va obține vin, iar 
vinul neîngrijit nu vă putea fi de 
calitate superioară, pentru că bac
teriile pot să-l transforme în oțet. 
A face vin este atit știință, cit și 
artă. (F. Mujdaba).

.Dar cine face vinificația? întreprin
derile județene de vie și vin au nu
meroși oameni capabili, cu experien
ță îndelungată în acest domeniu. Nu
mai că această pricepere și inteligen
ță este, adesea, utilizată pentru obți
nerea unui efect economic de mo
ment : realizarea unor cantități mari 
de vin dar care, prin însușirile lor 
necorespunzătoare lovesc nu numai 
interesele consumatorilor, ci și ale e- 
conomiei țării.

Ritm intens
la întreținerea culturilor

în unitățile agricole 
ale județului Boto
șani lucrările de în
treținere a culturilor 
se desfășoară in ritm 
susținut, prima prașilă 
la sfecla de zahăr, po
rumb, floarea-soare- 
lui și cartofi fiind e- 
fectuată pe mai mult 
de 29 000 hectare. Coo-

perativele agricole de 
producție din Albești, 
Mitoc, Miorcani, Sîrbi, 
Roma, Bucecea, Poia
na și altele au înche
iat această lucrare 
pe întreaga suprafață 
cultivată cu sfeclă de 
zahăr.

Concomitent cu lu
crările agricole de se-

de

ponderente sînt anumite soiuri. La 
Cotnari se cultivă Grasă, Fetească, 
Frincușe și Busuioacă ; in podgoria 
Odobești tradițională este Galbena ; la 
Murfatlar soiul Chardonay nu-și are 
egal etc. Numai că această caracte
ristică a podgoriilor se pierde în 
timpul miraculoaselor cupajări, care 
se fac cu vinuri de diferite prove
niențe. ajungindu-se la Un STAS 
potrivit căruia interesează nu însu
șirile organoleptice, ci conținutul în 
alcool.

Pe piață s-a impus vinul de masă 
Murfatlar, avind pe etichetă corabia 
cu pinze. Este un cupaj rezultat din 
vinuri din toată Dobrogea, nu numai 
din podgoria Murfatlar. Sortimen
tul acesta de 12,50 lei, cu corăbioa- 
ra pe etichetă, a bătut toate cele
lalte tipuri de vin la acest preț. Este 
un merit al specialiștilor de aci că au 
reușit să asigure un vin cu anumite . 
însușiri care s-a impus în rîndul con
sumatorilor. Dar el nu poate fi pus 
în Vinzare sub denumirea de Mur-

■ fatlar. Acest sortiment -s-ar putea 
numi „Dealurile Dobrogei", de exem
plu — susține tov. Mujdaba, direc
torul stațiunii experimentale. Cei de 
la intreprinderea viei și vinului Con
stanța fac o treabă bună și proce
dează corect. La 10 vagoane vin de 
regiune, mai adaugă unul de Mur
fatlar. Necazul este că vin sub a- 
ceastă denumire se mai îmbuteliază 
la Cluj, la Timișoara și în alte 
locuri, unde la un vagon de vin de 
Dobrogea se adaugă unul din altă 
podgorie și se aplică pe sticlă eti
cheta „Murfatlar". Este numai un 
aspect, deoarece practica aplicării 
unei etichete pe care se specifică o 
podgorie și o clasă de vin pe o 
sticlă cu alt conținut este foarte 
frecventă. Nu se poate admite să se 
valorifice etichete, ci vin și numai 
vin de bună calitate.

In această privință, se impune o 
reglementare pe plan național. De 
cițiva ani se lucrează la elabo
rarea unei legi a viei și a vinului 
care să prevadă anumite condiții 
pentru producerea și desfacerea vi
nului. Pînă la legiferare, trebuie să 
se încurajeze pe căile care le avem

<sta la baza co- 
fâcute furnizori-

vinului și-a pro-

Ion HERȚEG

de răspundere din 
deplasat la unele 

Focșani, Satu-Mare, 
Sebeș — unde au a-

București Botoșani

Hvia“ Timișoara ?
„Vagbane zburătoare" și „Vagoa

nele zburătoare au fost regăsite, 
dar nu li s-au tăiat aripile" — au 
fost titlurile a două note publicate 
în ziarul „Scînteia" în zilele de 
3 martie și, respectiv, 30 martie 
a. c. în ambele note erau criticate 
situațiile în care unele transporturi 
se rătăcesc de documentele lor în
soțitoare. în răspunsul ce ni l-a 
trimis Direcția generală mișcare și 
comercial din Departamentul Căi
lor Ferate se face mai întîi o 
amplă prezentare a sistemului de 
transport al mărfurilor pe calea fe
rată, din care reținem : „Primirea 
mărfurilor la transport, condițiile 
de efectuarea transporturilor, de 
executarea contractului de trans
port. drepturile și obligațiile căi
lor ferate pe de o parte și dreptu
rile și obligațiile beneficiarilor pe 
de altă parte, sînt stabilite prin 
acte normative, separat pentru tra
ficul local și separat pentru trafi
cul international. Pentru .aduăerța^ 
la îndeplinire a sarcinilor ce derivă 
din actele normative, salariații din 
exploatare sînt pregătiți prin scoli 
de calificare și scoli de reîmpros- 
nătare a cunoștințelor profesionale. 
Ei sînt dotați cu instrucțiunile de 
serviciu de care au nevoie pentru 
îndeplinirea obligațiilor ce le rev'n. 
Stațiile cu personal numeros și eu 
activitate fmportantă au în sche
mele de organizare instructori, iar 
în stațiile cu volum mai scăzut de 
lucru instruirea personalului este 
executată de către șeful stației".

Am înțeles aceste explicații. 
Eram încă nerăbdători să știm ce 
se intîmplase in cazurile concrete 
despre care era vorba în cele două 
note. Si iată 
nuare :

„în situația 
toare". prima 
nereguli este ...
toare. adică Fabrica de ciment lin 
Bicaz. care nu a depus la timp do
cumentele de transport" E clar, 
necazul începe de la expeditor. Dar 
C.F.R.-ul primește mărfurile în 
orice condiții ? Punem întrebarea, 
deoarece în răspunsul Direcției ge-

ce aflăm in conta

„Vagoanelor zbură- 
verigă a lanțului de 
Întreprinderea predă-

zon, mecanizatorii au 
început pregătirea ma
șinilor și utilajelor 
pentru recoltatul pă- 
ioaselor. De asemenea, 
stațiunile de mecani
zare au fost dotate cu 
noi combine auto
propulsate, prese de 
balotat și cositori.

(Agerpres)
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nerale de mișcare și comercial 
se spune că „...factorul de 
care duce la producerea lipsurilor 
și prisosurilor în transporturi se 
datorește neetichetării de către 
predători a expedițiilor cu eti
chete de identificare, neînlătu- 
rării unor etichete vechi care 
au servit anterior altor trans
porturi". (Deci, procedeul Fabricii 
din Bicaz este destul de răs- 
pindit). „Asemenea neajunsuri — 
sună răspunsul primit la redacție 
— se mai produc și datorită super
ficialității și neglijenței unor sala- 
riați ai căilor ferate, care primesc 
în orice condiții 
transportare". Sîntem însă 
rați că ' 
se tratează
tare". Cit de severe sînt sancțiunile 
aplicate celor vinovati rezultă 
chiar din frecventa cu care con
tinuă să fie întîlnite situații ca cea 
semnalată în nota „Vagoanele zbu- 

, rătoare". ! ■ i *
Se pare insă că unele acțiuni în

treprinse în ultimul timp vor face 
ordine în acest domeniu, urmărin- 
du-se ca mărfurile transportate 
documentele însoțitoare 
mai... despartă.

Bunăoară, s-au ținut 
analiză cu factorii de

nl 
bază

mărfurile spre 
asigu- 

•depistate. aceste greșeli 
cu severitate și impu-

fiă nu
Si
se
deședințe 

răspundere 
din unitățile de bază mai impor
tante și ale regionalelor căilor fe
rate. De asemenea, fenomenul 
(„vagoanelor zburătoare" — n. r.) 
a fost analizat cu conducerile ser
viciilor de trafic comercial regio
nal si cu conducătorii din unitățile 
cu cel mai 
comercial, 
anual, transportul de mărfuri 
urmărit cu atenție, atît de 
regionalele de cale ferată, cit 
conducerea Direcției generale 
care si comercial din Departamen
tul Căilor Ferate.

Să înțelegem că. de-acum înain
te, vagoanele cu 
de la București 
ajunge direct la 
în prealabil, vor 
șoara ?

mare volum de lucru 
Lunar, trimestrial și 

este 
către 
și de 
mis-

produse expediate 
la Botoșani, vor 
destinație sau că, 
trece pe la Timi-

La C.E.I.L iași Produse de bună calitate peste plan
Colectivele de muncă din 

cadrul C.E.I.L. Iași rapor
tează că 
socialistă 
cinstea 
partidului 
înainte de 
gajamentele 
luat. Astfel, planul la pro
ducția globală și marfă pe 
primele 4 luni ale anului 
a fost îndeplinit înainte de 
termen și, in același timp, 
depășit cu peste 3 milioane 
lei, din care la. mobilă cu 
600 000 lei. Aceasta repre
zintă, printre altele, 75 gar
nituri de mobilă convențio
nală și 4 000 scaune peste 
prevederile de plan. Tot
odată, au fost depășite cu 
840 000 lei valută sarcinile 
stabilite pentru export. în 
acest fel, producătorii de 
mobilă din Iași și Vaslui, 
care fac parte din cadrul 
C.E.I.L. Iași. își capătă pe 
zi ce trece un prestigiu bine 
meritat pe piața internă și 
în cele 15 țări in care ex
portă mobilă de calitate.

în afară de producția de 
serie, care se fabrică în 
peste 50 modele de mobilă 
corp și curbată, la fabricile 
combinatului ieșean se exe
cută și o serie de comenzi 
speciale, pentru diferite 
firme cu renume din S.U.A., 
Anglia, Olanda, Suedia și 
alte țări. Sînt cerute, astfel, 
diferite tipuri de biblioteci, 
etajere, vitrine și scaune 
care, fiind din mai multe 
corpuri și piese, se pot 
combina pentru a mobila 
orice interior și spațiu de 
locuit în apartamente și ho
teluri, cit și în instituțiile 
cultural-sociale. Pentru o

in întrecerea 
desfășurată în 
semicentenarului 

au îndeplinit 
termen toate an

ce și le-au

serie de beneficiari din O- 
landa, spre exemplu, 
fabrică, în prezent, 
lapuri în 6 variante 
dele. Acestea sint 
cu furnire exotice 
cele mai bune.

Urmind linia mobilei mo
derne formată din mai 
multe corpuri și piese, • la 
fabrica din Iași se lucrează 
tipul de mobilă denumit 
„M-515" care are 17 piese. 
Garnitura se compune din- 
tr-un dulap cu trei uși, o 
vitrină, o bibliotecă, un bi
rou cu fotoliu, o masă cu 
șase scaune fără brațe și 
unul cu brațe, două fotolii 
tip hol și o măsuță. Pre
cizia în îmbinare, furnirul 
de nuc finisat în luciu-o- 
glindă prin folosirea lacu
rilor poliesterice și, în ge
neral, întreaga execuție 
conferă garniturii eleganță.

Producția de serie s-a 
lărgit la fabrica din Iași in 
ultima vreme și cu o biblio
tecă, o cameră de hol stil 
Rococo, o cameră de hotel 
și 6 modele de scaune 
curbate și pliante, tapisate 
cu P.V.C, și stofă superioa
ră cu umplutură poliureta- 
nică. Noile modele, ca și 
cele mai vechi de camere 
pentru copii șl diverse 
piese separate, garnituri de 
bucătărie „Polar" și „Da
fin", paturi pentru copii 
etc., sint livrate de C.E.I.L. 
Iași prompt unităților co
merciale de stat și coope
ratiste. Garniturii „Elegant", 
mult apreciată de cumpără
tori, fabrica din Vaslui i-a 
adăugat o garnitură de 
dormitor denumit „I.P. 108“ 
și o alta pentru hol „I.M.

se 
du

de mo- 
finisate 

dintre

101", cerute la export. 
Pentru prospectarea pieței 
externe mai sînt pregătite 
o serie de garnituri de hol 
tip Rococo, care vor fi tri
mise în curînd la tirgurile 
internaționale de la Copen
haga și Stockholm, etajere 
și biblioteci pentru To
ronto și camere de tineret 
pentru Lyon.

Fabrica din Iași are 
ganizat. și un atelier de 
bilă stil șl de artă, 
execută garnituri de 
bilă și piese separate 
diferite stiluri. Alături 
mobila stil Rococo, au 
fost executate în acest a- 
telier un miniset tip „Chi- 
pendale", format din trei 
măsuțe superpozabile, fur
niruite cu nuc șl finisate 
cu lacuri mate, măsuțe de 
salon și sufragerie tip 
„Queen Anne", garnituri 
de dulapuri furniruite pe 
cant și finisate cu cele mai 
frumoase furnire exotice.

în vederea realizării unor 
noi modele de mobilă și 
pentru îmbunătățirea con
tinuă a calității acestora, 
se studiază, in momentul de 
față, măsuri noi de organi
zare și calificare a lucrăto
rilor, urmind a se realiza 
și dotățiile corespunzătoare 
în secții, cit și la punctele 
fixe ale controlului de ca
litate. La fabrica de mo
bilă din Iași este prevăzută 
începerea reutilării și mo
dernizării tuturor locurilor 
de muncă.

or- 
mo- 
care 
mo- 

în 
de 

mai

Monole CORCACI
corespondentul
„Sctnteii*
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CE ÎȘI PROPUNE 
PRIMA CONFERINȚĂ 

NAȚIONALĂ
DE BIOFIZICĂ-

cinema

• Creierul uman — model optim de valorificare a resur
selor energetice @ Membrana celulară și soluția desali
nizării apelor oceanice ® Cancerizarea este un proces 

biofizic ?

Astăzi se deschid lucrările primei 
Conferințe naționale de biofizică, 
unul dintre evenimentele științifice 
de seamă ale acestei perioade și în 
general ale rețelei de cercetare din 
țara noastră. Pe parcursul celor două 
zile de dezbateri (25 și 26 mai a.c.) 
participanții își vor confrunta opinii
le și releva realizările, proiectele de 
studiu și aplicație, în conformitate cu 
obiectivele majore ale actualului cin
cinal, cu cadrul superior de evolu
ție creat științei noastre după cel 
de-al IX-lea Congres al partidului. 
In acest sens am solicitat prof. dr. 
V. Vasilescu, președintele comitetu
lui de organizare a conferinței, să ne 
răspundă la cîteva întrebări.

— Vă rugăm să faceți, mai 
întîi, o scurtă apreciere asupra 
locului pe care îl ocupă biofizica 
în constelația științelor actuale.

— Biofizica este unul din „produ
sele" revoluției tehnico-științifice, si- 
tuîndu-se printre domeniile de avan
gardă ale științei contemporane, mai 
întîi din perspec
tiva obiectului său 
de studiu aparte : 
fenomenele de la 
granița biologiei 
cu fizica, adică 
terenul unuia din
tre cele mai im
presionante și 
complexe aspecte 
ale realității, pri
vind relația viu- 
neviu. Este un domeniu care și-a aflat 
relativ de curind, în biofizică discipli
na în măsură să-l aprofundeze; între 
altele și pentru că și mijloacele de stu
diu adecvate s-au conturat abia recent, 
prin contribuția unor ramuri știin
țifice și tehnice diverse. Astfel, abor
darea problemelor medico-biologice 
de pe pozițiile teoriilor fizico-mate- 
matice permite astăzi o pătrundere 
în mecanismele vieții, cu implicații 
evidente în sfera biotehnicii, electro
nicii, patologiei, ergonomiei etc. 
Totodată, s-au creat și mijloace de 
investigație țn. măs.urg. să .permită 
cunoașterea tot mai adincită a meca
nismelor electronice, protonice și 
moleculare ce se desfășoară în pro
cesele din lumea vie. Pe de altă 
parte, importanța biofizicii reiese și 
din sfera sa tematică chiar de pe 
acum, extrem de vastă. In planul 
biofizicii radiațiilor, de exemplu, se 
aprofundează in prezent aspecte bio
fizice și biochimice esențiale ale ge
neticii ; ca să nu mai amintim că tot 
în procesele din acest domeniu se 
caută — după unele opinii cu o 
înaltă justificare — soluția la feno
menele de cancerizare, ce confruntă a- 
tit de acut știința secolului nostru. De 
altfel, înseși modificările care inter
vin la nivelul proceselor vieții fac 
ca domeniul său de atenție să fie ex
trem de dinamic, într-o continuă ex
tindere și diferențiere. Astfel, în unele 
țări s-au creat puternice laboratoare 
de biofizică, menite să studieze as
pecte cu implicații economice evi
dente, cum ar fi conversia și trans
ferul de energie în sistemele biolo
gice, bionica, organele artificiale, 
diversele mecanisme vizînd dirijarea 
proceselor genetice in vederea creș
terii producției animale și vegetale 
etc.

Convorbire cu prof. dr. 
V. VASILESCU, 

președintele comitetului 
de organizare

științifică a normelor de protecție a 
muncii, nu se pot lipsi de aportul 
biofizicii. în altă ordine de idei, 
noul cincinal prevede și importante 
progrese în sfera automatizării și 
mecanizării producției. Progrese ce 
presupun inevitabil cunoașterea a- 
dîncită a posibilităților omului de a 
se adapta la aceste noi condiții de 
muncă. Sînt motive care ma deter
mină să susțin că în momentul de 
față se impune o concentrare a for
țelor și a tematicii abordate în acest 
sector, acțiune care ar fi, evident, 
favorizată de conturarea și a unui 
program prioritar de acest profil la 
nivelul țării.

în ceea ce privește contribuția 
noastră la conferință, ea este legată 
și de specificul acestei manifestări, 
de faptul că este prima Confe
rință națională de biofizică or
ganizată la noi, sub egida Uniunii 
Societăților de Științe Medicale. în 
aceste condiții este normal să pre
zentăm realmente tot ceea ce am 
obținut mai reprezentativ și mai 
util pînă în prezent în cadrul unor 

tematici ca : „Re
cepția și conduce
rea informației în 
sistemele biologi
ce", „Membrane
le și biofizica ce
lulară". Desigur 
acestea sînt as
pecte particulare, 
dar ele indică do
menii de bază, în 
care cercetarea 

noastră de biofizică a obținut rezul
tate utile, chiar priorități pe plan 
mondial. Pentru ilustrare amintesc 
studiile asupra permeabilității capi
larelor — care vor duce la o nouă 
înțelegere a mecanismului bolilor 
cardio-vasculare — cele privind me
canismul de integrare și control al 
energeticii organismului sau proble
mele de termodinamică și de trans
mitere a informației in fibrele ner
voase etc. Aspecte inedite vor re
leva specialiștii noștri și în cadrul 
mesei rotunde organizată cu acest 
prilej, consacrată implicațiilor și ro
lului biofizicii în progresele cerce
tării biomedicale, învățămînt și eco
nomie.

Participarea la conferință a unor 
reputați specialiști — medici, bio
logi. fizicieni, matematicieni, fizico- 
chimiști și ingineri electroniști — 
dintr-o serie de țări in care biofizica 
are un rol de seamă, va permite 
cercetătorilor noștri o confruntare 
utilă cu privire la sarcinile și direc
țiile de evoluție in prezent și viitor 
ale biofizicii.

Aflată la prima ei ediție, Confe
rința națională de biofizică va fi. 
sperăm, un prilej util de a ne face 
cunoscute rezultatele obținute pînă 
acum și de a le reverifica, in vede
rea utilizării lor largi și cit mai si
gure în teorie și practică : un prilej, 
totodată, de conturare mai exactă, 
în conformitate cu cerințele econo
miei naționale și ale evoluției bio
fizicii pe plan mondial, a preocupă
rilor de perspectivă imediată și mai 
îndepărtată din acest sector de sea
mă al științei noastre.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU
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• Facerea lumii : PATRIA 
12; 15; 18; 21, FEROVIAR - 
12; 15; 17,45; 20,30, MELODIA 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FLA
MURA — 9; 12; 15; 17,30; 20.
• Serata : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VIȚA — 9,15; 11,30; 15,45; 18,15;
20.30, POPULAR — 15,30; 18; 20,30.
• Hello, Dolly ! : (ambele serii — 
pe ecran panoramic) SALA PA
LATULUI — 16,30 (seria de bilete
— 3721); 20,30 (seria de bilete — 
3726).
• Cronometrul : VICTORIA — 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,15.
• Bătălia de pe Neretva : FES
TIVAL — 8,45; 12,15; 15,45; 19,15, la 
grădină — 20,30, FAVORIT — 9; 
12,30; 16; 19,30, EXCELSIOR — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Și caii se Împușcă, nu-i așa 7 :
CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, la grădină — 20.
• O floare și doi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 20, 
GLORIA — 9; 12,30; 16; 19,30, AU
RORA — 9; 12,30; 16, la grădină
— 19,45, MODERN — 9; 12,30; 16;
19.30, la grădină — 20,15, STADIO
NUL DINAMO — 20, GRADINA 
DOINA — 20.
• Eu, Francisc Skorlna : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Printre colinele verzi : BU-
ZEȘTI — 15,30; 18, la grădină
— 20,15.
• Haiducii lui Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : DACIA — 8,45— 
19,15 in continuare, GIULEȘTI — 
15; 19.
• Vasul fantomă — 9, Vremea pă- 
glnilor — 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,45, Retrospectiva filmului de 
animație italian — 18,45, Inimoșii 
21 : CINEMATECA (sala Union).
• Clanul sicilienilor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 17,45; 20, GRĂDINA 
VITAN — 20,15.
• Moartea filatelistului : VITAN
— 15.30; 18.
• Butch Cassidy și Sundance 
Kid : BUCEGI — 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 20,30, VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, ARTA
— 15,30; 18, la grădină — 20,15, 
GRĂDINA PARCUL HERĂSTRĂU
— 20.
• Cel trei care au speriat Vestul: 
LUMINA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 20,45, UNIREA — 15,30; 18, 
la grădină — 20,15.
• Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul : TIM
PURI NOI — 9; 12,15; 15,45; 19.
• Adio, Granada : LIRA — 15,30; 
18, la grădină — 20.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : FERENTARI — 15,30;
17,45; 20.
• Mibai Viteazul : PACEA — 
15,15; 19,15.
• Prețul puterii : CRlNGAȘI — 
15,30: 18; 20,15.
• Domiciliul conjugal : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Genoveva de Brabant : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Sunetul muzicii : MIORIȚA — 
9; 12,30; 16; 19,30, TOMIS — 9,30; 
13; 16,30, la grădină — 20,15.
• Pan Wolodyjowski : MOȘILOR
— 15.45; 19.
• Cinci pentru Inrern : MUNCA
— 15,30; 18; 20,15, PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Doar un telefon : COSMOS — 
16; 18; 20.
• Pe cometă : FLACĂRA — 15,30;
18; 20,15, LAROMET — 15,30;
17,30; 19,30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
RAHOVA — 15; 17,45; 20,30.

teatre
• Teatrul de operetă ; Se mărită 
fetele — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Părinții te
ribili — 20; (sala Studio) : Cui i-e 
frică de Virginia Woolf 7 — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Puri- 
cele în ureche — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 16.
• Teatrul „Al. Davila" din 
tești (în sala Teatrului Mic) : 
pe cineva — 20.
a Teatrul „Țăndărică" (sala
Calea Victoriei) : Miul Cobiul — 
17; (sala din str. Academiei) : Tl- 
grlșorul Petre — 17.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : A murit Tarlekin — 20.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30. 
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimblrlcă — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Logodnicele aterizează la 
Paris — 19,30.
a Circul ,,Globus" : Arena primă
verii — 19,30.
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Afară, sub cerul întune
cat, s-au dezlănțuit apele 
— inundațiile din primăva
ra anului trecut. In mijlo
cul lor. oamenii au găsit 
tăria să-și adune forțele și 
să formeze echipe de sal
vare a vieților omenești, 
puncte de prim ajutor. In 
fruntea acestor acțiuni s-au 
aflat comuniștii.

Comunistul din piesa lui 
Paul Everac se numește 
Timotei. Timotei aleargă 
prin furtună, aduce neobo
sit, pe brațele lui, trupurile 
oamenilor smulși furiei a- 
pelor ; le face injecții, res
pirație artificială. Timotei 
acționează. El acționează 
tenace în numele credinței 
lui adînci în om, al credin
ței in resursele omului de 
a înfrunta și de a învinge 
stihia. El acționează în 
numele acelui crez conform 
căruia omul e cel mai pre
țios capital, iar sentimen
tul de solidaritate umană 
cea mai înaltă responsabi
litate.

Păstrînd datele realității, 
dar îmbogățindu-le cu de
talii semnificative, simbo
lice. Paul Everac aduce în 
fața comunistului două 
personaje principale și în
că patru secundare, care 
ipostaziază alte înțelegeri 
posibile ale resorturilor și 
sensurilor vieții. Mai întîi: 
două mentalități, concepții 
filozofice, care refuză sau 
disprețuiesc — de fapt ig- 
norîndu-le esența — ade
vărurile simple și limpezi 
ale omului de acțiune care 
crede că viața trebuie tră
ită lucid, energic, comba
tiv, că ea merită și trebuie 
să fie apărată, salvată, or
donată, așezată pe premi
sele cele mai realiste și lu
cide.

Fatalist, resemnat la a 
respecta niște „limite" pe 
care de altfel nu le-a pre
cizat nimeni, bătrinul Iacob 
îi reproșează lui Timotei 
că salvindu-1 și-a permis 
să intervină fără să aibă 
permisiunea într-o ordine 
a mersului lumii și a pro
priului lui destin. Că a oprit 
o evoluție firească, predes
tinată existenței sale. (Să 
remarcăm, cu privire la a- 
cest personaj, măiestria cu 
care Paul Everac reușește 
să traducă prin cuvinte și 
situații de extremă simpli
tate, naturalețe și expresi
vitate un anume mod de 
gindire).

Pradă subiectivismului, 
pradă simțurilor exacer
bate — unică prismă de 
receptare și interpretare a 
lumii, hedonistă, disprețui
toare a oricărui imperativ 
social și moral, frumoasa 
Roza, fata care a fost lua
tă de ape în timp ce dor
mea pe plaje în brațele iu
bitului, continuă să se 
creadă acolo. E departe de 
a înțelege că acela a mu
rit înecat. Neagă evidența 
diluviului. Vede în îndem
nul la luciditate, la iden
tificarea situației reale, un 
vis urit.

Paul Everac are meritul 
de a da forță confruntării 
de mentalități, de a o face 
autentică și convingătoare.

Devenite fire roșii ale u- 
nor destine, principiile în
truchipate de cele două 
personaje capătă dreptul 
lor de existență, contrapu-

nîndu-se prin aceasta cu 
anume validitate principiu
lui întruchipat de Timotei.

Fatalismul și hedonismul 
— devenite, din concepții 
oarecari, călăuze de viață 
care, însă, o falsifică și o 
sacrifică — atrag și rețin 
atenția comunistului. Soli
cită efortul lui de înțelege
re și combatere din inte
rior ; invită la convingere 
prin dialog.

Timotei, cel care știe să 
asculte și care ar putea a- 
firma „nimic din ceea ce 
este omenesc nu-mi este 
străin" vrea și reușește 
să-și fundamenteze acțiu
nea pe cunoașterea adincă. 
reală, autentică a oameni
lor. El vrea și reușește să

crudă detașare (poetul A- 
lexe), aceste din urmă sce- 
ne-confruntări nu au întot
deauna forța de a servi de
monstrația celorlalte.

Imagine posibilă a unor 
întîmplări din viață, din rea
litate, confruntare posibilă 
intre diferite individualități 
umane, „Ape și oglinzi" 
este, în primul rînd, piesa 
unei ciocniri de concepții. 
Așa cum preciza și auto
rul, ea aduce în atenția 
spectatorului „o luptă și 
nu un triumf dinainte asi
gurat" între gindirea nouă, 
înaintată, gindirea comunis
tă creatoare, și mentalități 
învechite, înțelegeri par
țiale, simplificatoare, rigide 
ale complexității dialectice

„ape Șl 
OGLINZI"

de Paul EVERAC

pe scena Teatrului Mic

dea principiilor sale, înalt 
teoretice, superioritatea su
praviețuirii la confruntarea 
cu viața ; superioritatea u- 
nei reale puteri de convin
gere.

Cele două ipostaze ale 
confruntării mai accentuat 
filozofice sînt completate 
în „Ape și oglinzi" cu alte 
cîteva — purtătoare ale u- 
nor semnificații mai con
cret etice și sociale. Efor
turile nobile ale lui Timo
tei se ciocnesc de neîncre
derea funciară a unpr oa
meni. dar și de egoismul 
îngust, de înțelegerea lor li
mitată, nedesprinsă de con
cret, de imediat. (Mătușa E- 
lisabeta). Ele se ciocnesc de 
formalismul grăbit, de 
falsa principialitate — 
principialitate redusă la 
vorbe, agresivă și gata să 
se dezică prin faptă (Vic
tor) — sau de precara, inști- 
tuționalizata iluzionare, de 
falsa, exterioara cunoaștere 
a vieții (poetul Alexe). Sti
hia cu care se luptă Timo
tei devine din ce în ce mai 
mult egoismul, mărginirea, 
artificialitatea, înstrăinarea 
omului, falsa înțelegere a 
ideii de libertate.

Scrise cînd cu umor 
suculent (Elisabeta), cînd 
cu unul mai sec, cînd cu o 
anume înverșunare a incri
minării (nedreaptă, dacă ne 
gîndim fie și la veșmîntul 
social pe care l-a dat per
sonajului Victor), cînd cu o 
prea indiferentă și destul de

a vieții, mentalități ce ab
solutizează „concretul" sau 
„abstractul", sau „evaziu
nea", sau „radicalismul" 
etc. Termenii acestei lupte 
urmăresc — conform auto
rului — să „configureze 
împreună sufletul contem
poran".

Oglinzile reflectă reali
tăți umane, dar ele re
flectă tot atît de bine fațete 
ale unei conștiințe în plin 
proces de perfecționare. O- 
glinzile interioare ale lui 
Timotei nu aduc revelații 
întîmplătoare și ineficien
te. Reflectate și refracta
te, imaginile lor se re
compun într-o unică ima
gine : imaginea finală, do
minantă, în care se oglin
dește chipul și mai plin de 
siguranță și mai autentic 
al unui comunist energic, 
combativ, cercetător neo
bosit și atent al realității 
în mijlocul căreia trăiește 
și pe care, cunoscînd-o in
tr-adevăr, este hotărit să o 
influențeze, să o transfor
me. O imagine pe cit de 
optimistă, pe atît de a- 
dîncă. Prin întrebările pe 
care Timotei are tăria să 
și le pună în fața complexi
tății realității și a oameni
lor cu care vine în con
tact, prin efortul adînc 
responsabil de a înțelege o- 
mul în bogăția și subtili
tatea gîndirii lui, în diver
sitatea atitudinilor lui 
posibile, în varietatea ar

ticulațiilor intime ale men
talității sale, Timotei re
prezintă una din figurile 
de comunist complexe și 
adinei din literatura noas
tră dramatică.

★
Teatrului Mic îi revine 

meritul de a fi ales și de a 
fi pus în scenă, primul, 
într-un timp record și cu 
remarcabil succes, această 
valoroasă și originală piesă 
a scriitorului Paul Everac.

Ca și în cazul excelentu
lui spectacol pe care l-a 
realizat cu „Camera de 
alături", regizorul Ion Co- 
jar face o demonstrație de 
adecvare, de înțelegere și 
adincire a sensurilor adînci 
ale piesei, de reliefare a 
accentelor ei emoționale.

In decorul inspirat, cu 
mare forță de evocare și 
sugestie, semnat de Ștefan 
Hablinski, pe fundalul mu
zical sugestiv imaginat de 
Theodor Grigoriu, actorii 
Teatrului Mic realizează re
marcabile recitaluri actori
cești.

Atît venerabilul artist e- 
merit N. Neamțu-Ottonel, 
cit și tînăra și talentata 
actriță Magda Popovici, au 
înțeles că personajele lor 
semnifică mentalități, ati
tudini fundamentale in fața 
vieții cu nu puține caracte
ristici contrastante, dar și 
cu destule altele apropia
te. Ei au înclinat în princi
pal spre compoziția unor 
„stări" definitorii. In ro
lul, spus dintr-o suflare, 
al mătușii Elisabeta Ta
tiana IekeI creează compo
ziția memorabilă a unei 
eroine cu o puternică per
sonalitate, înăsprită de ne
cazuri, neincrezătoare în 
oameni, iar Andrei Codar- 
cea interpretează rolul per
sonajului Victor cu mijloa
ce pe cit de sobre, pe atît 
de pitorești, evitînd cu 
succes șarja. Aflat la al 
doilea rol pozitiv in aceas
tă stagiune, Vasile Gheor
ghiu are intuiția și talen
tul unei portretizări simple 
și pline de naturalețe. Acto
rul a reușit să pătrundă e- 
xact intențiile dramaturgu
lui. El s-a identificat cu 
personajul interpretat — 
mereu atent Ia replică, la 
nuanțele ei și a refăcut 
înaintea noastră complica
tul proces al înțelegerii, al 
reflecției.

Opțiunea Teatrului Mic 
pentru „Ape și oglinzi" — 
opțiune de natură să adu
că în fața spectatorilor o 
foarte interesantă și adîn- 
că dezbatere de idei — ca 
și spectacolul de certă va
loare interpretativă și re
gizorală realizat cu aceas
tă piesă a dramaturgului 
Paul Everac — arată că 
Teatrul Mic poate să-și 
conceapă astfel activitatea 
îneît să demonstreze, fără 
hiatusuri, că nu îi lipsesc 
nici criteriile de selecție și 
nici forței^ artistice nece
sare pentru a-și constitui 
cu consecvență un reperto
riu de înaltă ținută educa
tivă și artistică, pentru a 
evita integrarea în reperto
riul său a unor pîese de 
condiție artistică mediocră, 
cum din păcate s-a intîm- 
plat în actuala stagiune.

Natalia STANCU

Centenarul școlii 
din Sîngeru

Școala generală din comuna 
Singeru, județul Prahova, a împlinit 
100 de ani de existență. Sărbătorind 
acest eveniment locuitorii comunei, 
alături de foști elevi ai școlii, ca
drele didactice și actualii școlari au 
adresat Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă în 
care se spune, printre altele :

Asigurăm Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu vom precupeți nimic pentru ca 
elevii școlii centenare să deslușească 
temeinic tainele științei, să fie edu
cați în spiritul umanist al marilor 
idealuri comuniste.

0 nouă societate 
culturală

Peste 350 de săteni din Polovragî, 
județul Gorj, au semnat actul de 
constituire a unei societăți cultura.®.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, cei prezenți au adresat Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în care se 
spune : întruniți în adunarea de con
stituire a societății culturale „Polo- 
vragi", locuitorii comunei noastre își 
îndreaptă gîndurile pline de recunoș
tință către conducerea partidului, că
tre dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija ce o purtați poporului nostru, 
prosperității și înfloririi continue a 
scumpei noastre patrii.

(Agerpres)
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10,00—11,00 Teleșcoală. 
18,00 Deschiderea emisiunii.

vista literară TV.
18,30 Steaua polară — cabinet de 

orientare școlară și profesio
nală.
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară p Sport. 
Drumul lemnului — film do
cumentar. Scenariul și re
gia : Florica Holban.

20,35 Seară de teatru : ,,Premiera'*  
de John Cromwell. Inter
pretează Olga Tudorache și 
lea Matache. Regia : L. Azi
mioară. Prezintă artista eme
rită Dina Cocea.
Arte frumoase. Medalion 
Florica Cordescu. Prezintă 
Ion Frunzetti.
Din înregistrările celui de-al 
IV-lea festival și concurs in
ternațional de muzică ușoară 
„Cerbul de aur“ : Recital 
Charles Trenet.
Film documentar : „Povestea 
unui rîu“ — producție a stu
diourilor argentinene. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

19,15
19,20

19,30
20,10

21,55

22,10

22,40

Re-

Pe ecrane

HELLO, 
DOLLY

Producție a studiourilor 
americane. Regia i Gene 
Kelly. Cu : Barbara Strei
sand, Walter Matthau, Mi
chael Crawford, Marianne 
McAndrew, Louis Arm
strong. Film distins cu 
premiul Oscar 1969

— Ce rezultate mai deosebite 
s-au obținut in planul cercetări
lor de nivel fundamental, și, în
deosebi, in sfera aplicațiilor 
practice ?

— Biofizica este unul din dome
niile care efectiv se pretează la re
zultate deosebit de spectaculoase, dar 
și eficiente. Studiind organismele, 
„modelele" create de natură și spe
cializate în procesul evoluției de-a 
lungul a milioane de ani, ea poate 
contribui la realizarea unor pro
grese teoretice și tehnice realmente 
uimitoare. Pentru edificare amintesc 
aplicațiile cercetărilor in domeniul 
medicinii (protezele bioelectrice), 
aprofundarea mecanismelor intime, 
biofizice și biochimice ale memoriei, 
bionica — ramură a biofizicii, care 
caută să descifreze procesele ce se 
petrec în natura vie cu prilejul 
transferurilor și conversiilor de ener
gie. Se dovedește că, în acest ultim 
domeniu amintit, creierul uman de
ține o superioritate aproape ideală : 
randamentul său in transformarea 
de energie .— respectiv în recepția 
și prelucrarea informației — este 
de... 99 la sută !! Alt® direcții de 
cercetare importante ale biofizicii 
sint legate de : studiul membrane
lor celulare, cu aplicații în biofizica 
farmacologică (in creșterea efica
cității unor substanțe medicamen
toase), desalinizarea apei de mare, 
(pe baza cunoașterii proceselor de 
înaltă selectivitate ale membranelor 
celulare), stabilirea limitelor unor 
noxe etc.

— Noul cincinal prezintă so
licitări de natură specifică bio
fizicii ? Cum se reflectă acestea 
in lucrările prezentate de parti
cipanții români la conferință '!

— Problemele de producție și de 
cercetare pe care le pune noul plan 
cincinal, modul de abordare a unor 
noi probleme cu caracter interdisci- 
plinar conferă biofizicii o ancorare 
directă, dar mai ales mijlocită, in
termediată, în îndeplinirea unor o- 
biective de seamă ale economiei 
naționale. Dacă ne vom referi numai 
la studiile privind prevenirea poluă
rii, de pildă, este de la sine înțeles 
că cercetărilor de biofizică le va re
veni un rol important în cunoaște
rea limitelor noxelor. După cum 
preocupările de încadrare armonioa
să a omului în procesul de produc
ție. în vederea folosirii optime a 
capacităților acestuia și stabilirea

LUCRĂRILE COLOCVIULUI 
ROMÂNO FRANCEZ DE SOCIOLOGIE

Sub auspiciile Academiei de știin
țe sociale și politice a Republicii So
cialiste România și Centrului națio
nal de cercetare științifică al Fran
ței, la București au început luni lu
crările colocviului româno-francez de 
sociologie.

Participă sociologi din cele două 
țări, cadre didactice universitare, 
cercetători.

La deschiderea colocviului au luat 
parte reprezentanți ai Ambasadei 
Franței la București.

In prima parte a lucrărilor, prof, 
univ. Miron Constantinescu, pre
ședintele Academiei de științe so
ciale și politice, a relevat principa
lele aspecte ale cercetării sociolo
gice românești contemporane, subli
niind, in același timp, tradițiile ei, 
stadiul actual al cercetărilor, direc
țiile principale de dezvoltare și con
tribuția pe care o aduce la cunoaște
rea și transformarea societății noastre 
socialiste. In continuare, prof. Henri 
Mcndras, director de cercetare la 
C.N.R.S., a prezentat comunicarea 
„Tipologii ale societăților rurale ; a- 
naliza transformării mediului rural", 
în care a scos în evidență concep
tele teoretice și metodologia utili
zată în studierea colectivităților ru

rale franceze. Prof. H. Stahl și conf. 
univ. Dragoș Vaida, de la Universi
tatea București, au susținut apoi co
municarea : „Note pentru o tipolo
gie rurală". Comunicările au fost 
urmate de dezbateri.

în cadrul colocviului vor fi abor
date, de asemenea, probleme actuale 
ale cercetării sociologice din Româ
nia și Franța, referitoare la analiza 
transformării mediului rural, evolu
ția muncii agrare, factorii de inte
grare urbană a migranților rurali. 
Agenda lucrărilor prevede și dezba
terea unor aspecte ale cercetării so
ciologice a zonelor urbane și rurale, 
precum și probleme comune sociolo
giei și urbanismului în dezvoltarea 
sistematică a teritoriilor și localită
ților.

Participanții la colocviu vor face 
apoi excursii documentare în jude
țele Argeș, Sibiu și Cluj, unde vor 
vizita zone industriale, unități agri
cole de producție, muzee și alte o- 
biective de interes științific și cultu
ral. în programul reuniunii figurea
ză, totodată, intîlniri ale sociologilor 
francezi cu studenți și cadre didac
tice.

Lucrările colocviului continuă.
(Agerpres)

PRIMELE CURSURI POSTUNIVERSITARE 
PENTRU INGINERI

Astăzi se deschid primele cursuri 
postuniversitare pentru ingineri, or
ganizate de Ministerul Invățămîntu- 
lui la Institutul politehnic din Bucu
rești. Timp de cinci luni, pină Ia 25 
octombrie, participanții la aceste 
cursuri — inițiate în scopul perfec
ționării pregătirii inginerilor din pro
ducție, din institute de proiectare și 
cercetare — vor aprofunda speciali
tăți privind utilizări ale calculatoa
relor electronice, automatizări în in

dustria chimică și tehnica modernă 
în telefonie-telegrafie. Ei vor audia 
prelegeri despre întrebuințarea cal
culatoarelor în prelucrarea informa
țiilor tehnico-economice și condu
cerea proceselor economice și indus
triale, automatizarea proceselor din 
industria chimică, noi realizări in 
tehnica telefoniei și telegrafiei etc. 
Expunerile vor fi însoțite de apli
cații practice.

(Agerpres)

Muzica rămîne una dintre prefe
rințele tineretului ; ea se impune, gă
sește climatul propice pentru împros
pătare, pentru fertilizarea unor idei 
îndrăznețe. Disponibilitatea tinerilor 
pentru ritm și melodie, pentru su
biectele luate din cotidian, ca și pen
tru cintecul militant, sau pentru cîn- 
tecul de dragoste nu pot rămîne în 
umbră. Interesului vizibil pentru mu
zică al tinerelor generații i-a răspuns 
muzica „beat" apărută cu vreo zece 
ani în urmă, gen de popularitate, ca
racterizat printr-un ritm susținut, cu o 
melodie simplă, un fel de manifest 
împotriva canoanelor tradiționale din 
muzica ușoară. Mai recent a apărut 
muzica „pop", de fapt tot muzică 
„beat", dar care pretinde elevație, o- 
riginalitate, o muzică de largă cir
culație, de mare popularitate care o- 
feră instrumentelor examen de vir
tuozitate, fantezie. Pe lingă pledoa
riile pentru profesionalism atestate 
de muzică „pop", au proliferat și 
multe încercări hibride, încercări care 
au defavorizat ideea de vitalitate din 
noua manieră de exprimare.

Alături de formațiile teatrale, de 
cinecluburi și orchestre semisimfoni- 
ce, orchestre de muzică populară sau 
ansambluri folclorice, formațiile de 
muzică „pop" alcătuite, în general, în 
cadrul universităților s-au afirmat în 
ultimul timp și la noi in țară. Actua
la ediție a Festivalului național 
de muzică „pop" organizat de Aso
ciația studenților din Institutul de 
Arhitectură „Ion Mincu" din Bucu
rești — ne dă posibilitatea unei me
ditații asupra fenomenului respectiv. 
Unele lucrări, de o reală va
loare, ne-au demonstrat valen
țele genului. Astfel „Șir de co
cori" din repertoriul formației 
„Sfinx" condusă de Andrei Aldea s-a 
impus prin economia de note, impro
vizația simplă, fără broderii. Un mo
ment remarcabil din „show“-ul 
„Vremuri" aparținînd formației „Mo
dern grup" condusă de Petre Magdin, 
ne-a oferit o interesantă sonoritate 
alcătuită din flaut și alămuri cu re
zonanță baladescă. „Metronom" în 
„Parodia Ex Olimpică" a etalat dis
ponibilitatea pentru variațiunile rit
mice. Cei patru membri ai „Chro- 
maticului" din Cluj au făcut dovada 
omogenității formației. Tot din Cluj 
Mariela Saftiuc înclinată spre poe
zia folk-ului a reușit să ne sugereze 
ceea ce ne-ar putea aduce ea însăși 
cu personalitate intr-un recital de 
folk românesc. Nu putem trece nici 
peste tehnica „Phoenix“-ului sau a 
formației ieșene „Roșu și Negru" 
(deși sonoritățile au fost excesive), 
nici peste sensibilitatea flautistului

Torni Bereckzy, nici peste folk-ul 
burlesc al lui Mircea Florian...

Așadar, încercarea de a aduce în 
maniera care caracterizează acest 
stil modern un suflu specific sonori
tății noastre, de a propune teme de 
meditație, de a comenta stări sufle
tești, observația atentă a cotidianu
lui — au avut în oarecare măsură 
argumente de calitate.

Ca și muzica ușoară, ca și muzica 
de cameră sau corală, ca orice alt

de taragot, iar pentru underground, 
armoniile forțate, periodicitatea for
mei, caracteristicile acestei maniere 
erau nedeslușite, „Modern-grup" a 
propus stilul „mido", (I ?) de fapt o 
însăilare de stiluri, un potpuriu... 
„Sinestezia" lui Li viu Tudan s-a do
rit a fi un „spectacol total" ; dar 
lărgirea forțată a show-ului, lipsa de 
organizare a structurilor compozițio
nale arată că pe terenul muzicii 
„pop" neclaritățile sînt prilej de

Muzica „pop" între 
inspirație autentica 

și contrafaceri puerile
DUPĂ CEL DE-AL ll-LEA FESTIVAL

gen, muzica „pop" își subliniază ca
racteristicile. Nu este nici nouă, nici 
foarte veche. Considerăm că, gindind 
bine valorile ei, ferindu-le de pastișă, 
de mimetismul care de fapt ascunde 
neînțelegerea stilului, depășind acea 
fază incipientă de „teribilism", prin 
care trec mulți dintre cei care iau 
pentru prima oară contact cu un fe
nomen artistic, nu facem decît să 
pledăm pentru adevărata substanță 
a acestui gen de muzică.

Obiecțiile noastre incep în fața a- 
celor pretinse „creații", care nu sînt 
nimic altceva decit copii nereușite 
după cunoscute lucrări din reperto
riul formațiilor străine, în fața lu
crărilor care nu spun nimic, dove
dind o cunoaștere superficială a sti
lurilor. Pe un text deprimant, „cu 
crengi goale", „cîntec hieratic", 
„nopți fără speranță", „zilele în cu
rind se vor sfîrși", „cai nebuni a- 
Ieargă părul arzînd", grupul Kivi (!?) 
de exemplu, a intenționat un „folk- 
underground" ; prețioasă formulare, 
contradictorie : folk-ul a fost rezol
vat cu două scurte sonorități cu iz

speculații sterile, situate la perife
ria artei. De asemenea, „Olimpicul" 
s-a avîntat intr-un prețios colaj ne- 
refuzîndiu-și nici chiar sugestiile 
mistice, pierzîndu-se intr-un labirint 
fără ieșire, robindu-se de bună voie 
unor intenții poetico-filozofice pe 
care încărcătura sonoră n-avea cum 
s-o slujească. O formă a suficienței 
și teribilismului etalată de majorita
tea concurenților mi s-a părut a fi 
și traducerea textelor românești in 
limba engleză pentru a „suna" alt
fel, în fond pentru a ascunde, 
de multe ori, sărăcia de con
ținut, precaritatea versului. Am as
cultat în festival lucrări de conținut 
și lucrări de divertisment. Unele di
vertismente au rămas la „ritm". U- 
nele declarate „spectacole" ascundeau 
eclectismul. Credem că ar fi fost in
dicat să se selecționeze cu mai mul
tă exigență programele formațiilor, 
să se pună mai mult accentul pe lu
crările originale, bine construite. 
Fiind vorba de un lucru, să spunem 
mai nou, trebuia mai multă grijă 
pentru calitate ; manifestări artistice

de acest fel sînt deosebit de per
meabile la impostură, la fals, astfel 
îneît, în fața unui concurs ca cel la 
care am asistat, selecția, judecarea 
valorilor se cuveneau a fi fost mult 
mai exigente.

Este meritorie inițiativa Consiliului 
Asociației Studenților din Institutul 
de Arhitectură de a da posibilitate 
acestor formații să se manifeste, de 
a supune aprecierii publicului crea
țiile lor. Așa cum am spus, între o- 
pusurile inspirate și produsele hibri
de, confuze, detașarea s-a operat net. 
Muzica „pop" ca oricare dintre sti
lurile muzicii nu rămîne închistată 
într-o formulă standard de instru
mentație și o tematică obligată. Pu
terea imaginativă, cultura, profesio
nalismul merg spre lucrurile de sub
stanță. S-a dat dovada de multe 
ori în festival a cunoașterii pre
care a acestui fenomen muzical. 
Cuvinte de dragul cuvintelor, ti
tluri de stiluri de dragul so
norității ascundeau informația su
perficială. Tinerii se adresează tine
rilor. Seară de seară Sala Palatului le 
propunea, spre audiție, încercările u- 
nor muzicieni sau amatori de mu
zică, solicitîndu-le capacitatea de 
a discerne, de a separa valoa
rea autentică de pseudovaloare. Și 
cele mai bune dovezi au fost reac
țiile spontane ale publicului care a- 
plauda interpreții, creatorii de ta
lent, dar părăsea sala cînd difuzoa
rele violentau auzul, cînd melopei 
interminabile se bilbîiau în căutare 
de idei. Credem că acest festival nu 
trebuie să se transforme intr-o tri
bună de etalare a imitațiilor docile, 
fără personalitate, ci dimpotrivă, să 
impună piese originale, să valorifice 
ritmurile, caracteristicile melosului 
românesc. Nu trebuie aduse in tex
tele melodiilor „tristeți confecționa
te", ci sentimente, stări sufletești 
specifice tineretului nostru, robuste- 
ții lui spirituale, profunzimii și sin
cerității gindiril sale. Să evidențiem 
dorința de creare a unei muzici de 
calitate în acest stil, dar să știm să 
refuzăm cu discernămînt contraface
rile puerile. Festivalul amintit ne-a 
oferit momente de satisfacție, dar și 
suficiente motive de meditație. Do
rim ca viitoarele manifestări să aibă 
în vedere realizările, dar și neajun
surile actualei ediții ; criteriile se
lecției să fie mai bine reflectate, în 
autenticitatea, originalitatea cu care 
se gindește această muzică, prin care 
se aduce un meritoriu aport la afir
marea ei.

Smaranda OȚEANU
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Plecarea delegației Partidului
Comunist Român la Congresul

P. C. din Cehoslovacia
Luni dimineața, a plecat la Praga 

delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
pentru a participa la lucrările celui 
de-al XIV-lea Congres al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia.

Din delegație fac parte tovarășii 
Barbu Zaharescu, membru al C.C. al 
P.C.R., reprezentant al P.C.R. la re
vista „Probleme ale păcii și socia
lismului", Gheorghe Năs truse, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Argeș al 
P.C.R., și Ion Obradovici, ambasado
rul României la Praga.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Mihai Gere și Ion Iliescu, membri 
supleanți ai Comitetului Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R., Andrei 
Vela și Vasile Vlad, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Alexandru lonescu, 
redactor-șef al ziarului „Scinteia", 
de activiști de partid.

Au fost de față Anton Kamenicky, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. S. Cehoslovace la București, și 
membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi, delegația a sosit la 

Praga. La aeroport au venit în în- 
tîmpinare Vasil Bilak, membru al

0 delegație a Ministerului Comerțului 
Interior a plecat la Moscova

La invitația ministrului comerțu
lui al U.R.S.S., A. I. Struev, o de
legație a Ministerului Comerțului In
terior, condusă de ministrul Nicolae 
Bozdog, a plecat, luni la amiază, la 
Moscova.

Ministrul român va participa la 
deschiderea expoziției internaționale 
„Tehnica modernă a întreprinderilor 
comerciale și de alimentație publi
că" — Intorgmas ’71, organizată în 
capitala Uniunii Sovietice, în peri
oada 26 mai — 9 iunie a.c.

Vizita ministrului comerțului 
exterior al Finlandei

Ministrul comerțului exterior al 
Finlandei, Olavi J. Mattila, care se 
află într-o vizită în tara noastră, a 
avut luni după-amiază o întrevedere 
cu Cornel Burtică, ministrul cornet- 
țului exterior.

în timpul convorbirii, la care au 
participat colaboratori ai celor doi 
miniștri, precum și Kaarlo Veikko 
Măkelă, ambasadorul Finlandei la 
București, au fost analizate-etadiul ac
iuai al relațiilor bilaterale și posibi- 
lit.ățâle de dezvoltare și diversificare, 
în continuare, a schimburilor comer
ciale, a colaborării economice româ- 
no-finlandeze.

Cei doi miniștri au procedat apoi 
Ia un schimb de scrisori constituind 
anexe la Acordul de cooperare eco
nomică și tehnică dintre România și

A apărut numărul 5/1971 al revistei

„Probleme economice"
cu următorul cuprins:

1971—1975 — ORIENTĂRI. STRUC
TURI, RITMURI : o* * *” Cincinalul

La această manifestare internațio
nală este prezentă și țara noastră, 
care, pe o suprafață de peste 600 mp. 
expune utilaje comerciale și pentru 
alimentația publică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul român a fost condus de 
membri ai conducerii Ministerului 
Comerțului Interior, precum și de 
I. S. Ilin, ministrul consilier al Am
basadei U.R.S.S. la București, și alți 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Finlanda și care sînt menite să sti
muleze activitatea de cooperare din
tre cele două țări.

*
în onoarea oaspetelui, ministrul 

român al comerțului exterior a oferit 
un dejun la restaurantul „Pescăruș".

Au participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, am
basadorul Finlandei la București, și 
alte persoane oficiale române și fin
landeze.

★
în cursul zilei, ministrul finlandez 

și persoanele care îl însoțesc au vizi
tat cartiere de locuințe și obiective 
social-culturale din Capitală.

(Agerpres)

BATERI : *** Anchetă privitoare
la sistemul indicatorilor de plan, 
Convorbire cu conf, univ, G. Laza- 
ride (I) ; Profilarea producției
în cooperativele agricole de produc
ție (I). REDUCEREA CHELTUIELI
LOR MATERIALE : Economi
sirea resurselor materiale — nece
sitate vitală a ridicării calitative a 
activității de producție (continuarea 
anchetei). FUNDAMENTAREA . DE
CIZIILOR ECONOMICE : (materiale 
pentru o dezbatere) Dr. M. C. De- 
metrescu Experimentele statistice în 
marketing. CONSULTAȚII : Andrei 
A. Popper Contabilitatea națională. 
TERMENI ȘI DEFINIȚII : Dr. C. 
Pintilie Ce • este managementul ? 
RECOMANDĂRI PENTRU ÎNVĂ- 
ȚĂMÎNTUI, DE PARTID : ECONO
MIA MONDIALA : Dr. E. Prahovea
na Interferența știintă-producție și 
implicațiile ei economice ; Dr. Gh. 
Preda—O. Rujan Economicitatea na
velor nucleare.

transformărilor calitative ; Dr. A. 
Rosen — Venitul național — dinamică 
și proporții ; Dr. I. Bold și E. Șerhan 
Judiciozitate în folosirea fondurilor 
pentru zootehnie. CREȘTERE ȘI 
EFICIENȚA ECONOMICĂ : Miron 
Coustanlînescu Unele observații eu 
privire la evoluția științelor sociale 
și a științelor matematice ; Dr. Ion 
Trăistaru Relația eficientă economică 
— progres tehnic ; P. Baștiurea Ac
țiuni pentru lichidarea stocurilor. 
INSTRUMENTAR MODERN DE 
CONDUCERE ȘI PLANIFICARE 
ECONOMICA : Dr. Gh. Șiolovan 
Criterii de fundamentare a eficienței 
investițiilor ; D. Agapescu Cum 
gîndim structura organizatorică '! 
EFICIENȚA CERCETĂRII ȘTIINȚI
FICE : Nicoară lonescu și Vasile 
Porumbescu Valorificarea creației 
tehnico-știintifice românești — im
perativ al progresului economic și 
social (pe marginea anchetei). DEZ

Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, Karel Hoffmann, 
membru supleant al Prezidiului C.C 
al P.C.C., M. Hruskovic. secretar al 
C.C. al P.C.C., Pavel Auerspert, șe
ful secției de politică externă a C.C. 
al P.C.C.

Au fost prezent! membri ai amba
sadei și ai agenției economice ro
mâne.

★
Luni la amiază, Miroslav Hrusko

vic, secretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia, a înmînat, din partea 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia „Medalia comemorativă 
cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de la înființarea Partidului Comu
nist din Cehoslovacia" tovarășului 
Dumitru Popescu, conducătorul dele
gației P.C.R. care participă la lucră
rile Congresului al XIV-lea al P.C. 
din Cehoslovacia, precum și tova
rășilor Barbu Zaharescu, Gheorghe 
Năstase și Ion Obradovici, membri ai 
delegației.

în cursul după-amiezii. delegația 
Partidului Comunist Român a depus 
coroane de flori la Mormîntul Erou
lui necunoscut, la mormîntul lui Kle- 
ment Gottwald, precum și la Monu
mentul eroului sovietic de la cimi
tirul „Olsansky" din Praga.

(Agerpres)

Primire la Consiliul Cronica zilei ZIUA ELIBERĂRII
de Miniștri

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri aj Republicii Socialiste Româ
nia, Emil Drăgănescu, a primit, luni 
la amiază, pe Nikola Georgievski, 
președintele Consiliului federal de 
sănătate și politică socială din Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia, care face o vizită în țara noas
tră.

La primire au participat Dan Enă- 
chescu, ministrul sănătății, și Virgi

WZ/7HE DELEGAȚIEI MILITARE 
A R. P. POLONE

La amiază, delegația militară po
lonă, condusă de general-broni Woj
ciech Jaruzelski, a făcut o vizită pro
tocolară la Ministerul Forțelor Ar
mate, unde a fost primită de general 
de armată Ion Ioniță. Cu acest pri
lej, au avut loc convorbiri care s-au 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească.

în aceeași zi, delegația militară 
polonă a depus coroane de flori la 
Monumentul eroilor patriei și la Mo
numentul eroilor sovietici.

în cursul după-amiezii, oaspeții 
militari polonezi au vizitat orașul 
București.

★
Ministrul forțelor armate ale Re

publicii Socialiste România, general 
de armată Ion Ioniță, a oferit, luni 
seara, o recepție în onoarea delega
ției militare polone, condusă de ge
neral-broni Vojciech Jaruzelski, mi
nistrul apărării naționale al R. P. 
Polone.

Au luat parte general-colonel Ion 
Conran, adjunct al ministrului forțe

0 hotărîre a Consiliului de Miniștri, privind organizarea 
activității de „service" în străinătate 

și in țară pentru produsele românești
Consiliul de Miniștri a aprobai, 

printr-o hotărîre, organizarea activi
tății de „service" in străinătate și în 
țară pentru produsele românești. Mă
surile stabilite în acest domeniu sînt 
menite să contribuie la ridicarea 
competitivității produselor noastre, la 
mărirea valorii lor de întrebuințare, 
la dezvoltarea exportului și pătrun
derea țării noastre pe noi piețe.

Potrivit hotărîrii, activitatea de 
„service" are ca obiect asigurarea de 
prestări de servicii și asistență teh
nică privind montajul, punerea în 
funcțiune, efectuarea de probe, func
tionarea, remedierea și reparațiile, 
urmărirea comportării în exploatare 
a mașinilor, utilajelor instalațiilor și 
altor produse livrate în cadrul ter
menului de garanție și postgaranție, 
școlarizarea și îndrumarea persona
lului beneficiarilor externi și interni, 
preguip,,aj price măsuri menite să fa
ciliteze. alegerea, achiziționarea șt ’ir1" 
tilizarea uniți produs.

Activitatea de „service" se asigură

Plecarea delegației 

parlamentare austriece
Luni seara, a părăsit Capitala dele

gația Grupului parlamentar de prie
tenie Austria-România, care, la in
vitația Grupului parlamentar pentru 
relațiile de prietenie România-Aus- 
tria. a făcut o vizită în țara noastră.

Din delegație au făcut parte Otto 
Libal, președintele Grupului parla
mentar de prietenie Austria-Româ
nia, Aclam Pichler, Frantz Muller, 
Hans Vollmann, Johann Neumann, dr. 
Wolfgang Blenk, Werner Melter, de- 
putați, ing. Herbert Guglberger, con
silier federal. Delegația a fost înso
țită de dr. Helmut Losch, secretarul 
delegației, și dr. Hans Koch, refe
rent de presă.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Alexan
dru Sencovici, președintele Grupului 
parlamentar pentru relațiile de prie
tenie Romania-Austria. Constantin 
Dinculescu, președintele Comisiei 
pentru învâțămînt, știință și cultură 
a M.A.N., Jean Livescu, vicepreșe
dinte al Grupului parlamentar pen
tru relațiile de prietenie România- 
Austria, Mircea Rebreanu, secretarul 
grupului. Anton Breitenhofer, mem
bru în Comitetul de conducere al 
grupului, precum și Iuliu Fejes, se
cretar al M.A.N.. și funcționari su
periori din M.A.N. 

nia Russ, secretar general in acest 
minister.

A fost prezent Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

In timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
prietenească, au fost abordate pro
bleme privind colaborarea în dome
niul sănătății publice și științelor me
dicale dintre cele două țări.

(Agerpres)

lor armate și secretar al Consiliului 
Politic Superior, adjuncți ai ministru
lui forțelor armate, Nicolae Eco- 
bescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Dumitru Joița, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popular 
al Municipiului București, generali și 
ofițeri superiori, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe și 
din alte instituții centrale, ziariști.

Erau prezenți Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești, membri ai ambasadei, precum 
și atașați militari ai unor misiuni 
diplomatice acreditate în România.

în timpul recepției, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă prietenească, 
general de armată Ion Ioniță și ge
neral-broni Wojciech Jaruzelski au 
toastat pentru continua dezvoltare a 
relațiilor frățești dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Polonă, pentru întărirea 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două popoare și armate.

(Agerpres)

prin unități economice sau compar
timente specializate, ce se organizea
ză in cadrul unităților producătoare, 
precum și în colaborare cu întreprin
deri economice din țară sau cu par
teneri externi. Unitățile „service" din 
străinătate se vor organiza ținînd sea
ma de legislația internă a țării res
pective, ele puțind fi încadrate și cu 
personalul angajat din țara unde ac
tivează.

Unitățile „service" vor fi dotate cu 
piese de schimb, mijloace de tran
sport auto, utilaje, aparate de mă
sură și control, materiale tehnologice, 
documentații tehnice și alte produse 
necesare asigurării activității lor.

în hotărîre sînt prevăzute o serie 
de alte reglementări, printre care 
modalitățile de finanțare, de decon
tare a cheltuielilor acestor unități, de 
aprovizionare a lor cu piese de 
schimb și alte materiale, drepturile 
băbești de care beneficiază' Salaria- 
tii. • (Agerpres)

Au fost de față dr. Eduard Tschdp, 
ambasadorul Austriei la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației Grupului parlamentar 
de prietenie Austria-România, am
basadorul Austriei la București, dr. 
Eduard Tschop.a oferit luni la a- 
miază o recepție în saloanele amba
sadei.

Au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
M.A.N., Alexandru Sencovici, pre
ședintele Grupului parlamentar pen
tru relațiile de prietenie România- 
Austria, președinți de comisii per
manente și secretari ai M.A.N., 
deputați, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, aca
demicieni, oameni de știință și artă, 
ziariști.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, s-a 
toastat pentru prietenia dintre po
poarele român și austriac, pentru 
continua dezvoltare a relațiilor din
tre parlamentele celor două țări, 
pentru colaborarea și cooperarea din
tre România și Austria.

(Agerpres)

Cu prilejul vizitei în țara noastră a 
delegației Consiliului federal de să
nătate și politică socială din R. S. F. 
Iugoslavia, condusă de Nikola Geor
gievski, președintele consiliului, luni 
seara Iso Njegovan, ambasadorul 
acestei țări la București, a oferit un 
cocteil in saloanele ambasadei.

Au participat Dan Enăchescu, mi
nistrul sănătății, membri ai conduce
rii acestui minister, funcționari su
periori din M.A.E., și alte persoane 
oficiale.

★
Cu prilejul Zilei culturii și presei 

bulgare și a scrisului slav, ambasa
dorul R. P. Bulgaria la București, 
Spas Gospodov, a organizat, luni 
după-amiază, la Clubul diplomatic 
din Capitală, vizionarea unor filme 
artistice și documentare realizate de 
studiourile cinematografice bulgare.

în continuare a avut loc un cocteil 
Ia care au participat reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, per
sonalități ale vieții culturale, alte 
persoane oficiale.

Au fost de față șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

★
Dan Marțian, prim-secretar al Co

mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, ministrul pentru pro
blemele tineretului, a avut luni o 
întrevedere cu Heinz Westphal, se
cretar de stat parlamentar la Minis
terul Familiei, Tineretului și Sănă
tății din R. F. a Germaniei, care se 
află în țara noastră.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

A fost de față dr. Klaus von Ka- 
meke, însărcinat cu afaceri ad-in
terim al R. F. a Germaniei la Bucu
rești.

★
Luni, în cea de-a opta zi a Reu

niunii europene de studiu „Rolul 
tineretului în procesul dezvoltării 
sociale" — manifestare științifică in
ternațională care se desfășoară la 
București — a luat cuvîntul Fred 
Mahler, director adjunct al Cen
trului de cercetări pentru problemele 
tineretului din Republica Socialistă 
România. El a expus raportul inti
tulat „Munca" — raport dezbătut în 
ședință plenară, cit și pe grupe de 
lucru.

în cursul după-amiezii participan- 
ții la reuniune au asistat la un spec
tacol susținut de formații artistice de 
tineret din București.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Argentina, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, a tri
mis o telegramă de felicitare minis
trului relațiilor externe argentinean, 
Luis M. Pablo Pardo.

★
O delegație a primăriei din O- 

dense (Danemarca), condusă de Hol
ger Larsen, primarul orașului, a fă
cut o vizită pe litoralul românesc, 
Ia invitația Consiliului popular al 
municipiului Constanța.

Timp de o săptămină, oaspeții da
nezi au vizitat stațiuni balneo-clima- 
terice, unități economice, monumen
te istorice, așezăminte culturale și 
sociale din municipiul Constanța. De 
jasomeaea» *vut  întrevederi eu Pe
tre Nicolae, primarul municipiului, și 
cu - alțf membri’ ăi Comitetului exe
cutiv al consiliului popular muni
cipal, în cadrul cărora s-a făcut un 
schimb de opinii privind organizarea 
activității economice, social-culturale 
și gospodărești-edilitare din cele două 
orașe.

★
în cadrul schimburilor culturale 

dintre organizațiile cooperației meș
teșugărești din Republica Socialistă 
România și R. P. Ungară, de cîte
va zile se află în tara noastră un 
ansamblu coral din țara vecină, al
cătuit din corul feminin de cameră 
-„Primăvara ’67“ din Budapesta și co
rul bărbătesc al cooperativei „Con
structorii" din Siofok, formații cu o 
îndelungată activitate culturală.

Cele două formații corale au pre
zentat primul spectacol la Brașov, iar 
în cursul acestei săptămîni vor pre
zenta încă două spectacole la Con
stanța și București.

(Agerpres)

Primire la Ministerul 
Afacerilor Externe
Luni, 24 mai a.c., Corneliu Mă- 

nescu, ministrul afacerilor externe, 
a primit in vizită pe Lam Van Luu, 
in legătură cu apropiata prezentare 
a scrisorilor de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Vietnamului 
de sud în Republica Socialistă Româ
nia.

(Agerpres)

AFRICII
Ca o expresie a năzuinței popoare

lor africane spre întărirea solidari
tății lor în lupta pentru libertate și 
independență, pentru abolirea defi
nitivă a colonialismului și neoco- 
lonialismului, sub toate formele de 
manifestare, conferința de la Addis 
Abeba, desfășurată cu opt ani în ur
mă, a hotărit crearea Organizației 
Unității Africane. Acest eveniment 
este marcat în fiecare an, la 25 mai, 
ca zi a eliberării Africii.

înscrisă în amplul și profundul 
proces al transformărilor lumii con
temporane, mișcarea de eliberare din 
Africa a cuprins continentul de la 
un capăt la altul, dînd grele lovituri 
dominației coloniale. Este cunoscut 
că numai în ultimul deceniu (1960— 
1970), numărul statelor independente 
de pe continent a depășit cifra de 40. 
în același timp, în teritoriile aflate 
încă sub asuprirea colonialismului 
portughez, cum este cazul Angolei, 
Mozambicului și Guineei-Bissau, for
țele patriotice desfășoară o luptă dîrză 
pentru independență. Mișcarea de eli
berare pentru abolirea rasismului s-a 
extins în Rhodesia și Namibia ; în 
Republica Sud-Africană împotrivirea 
față de politica apartheidului ia 
forme tot mai deschise, de la mani
festații de masă la lupta armată.

Aflate astăzi în plin proces pentru 
oonsolidarea independenței și lichi
darea stării de subdezvoltare și Îm
bunătățire a nivelului de viață al 
populației, tinerele state africane de
pun eforturi în vederea valorificării 
resurselor lor naturale, pentru cre
area unei industrii proprii. Totodată, 
se prospectează noi zăcăminte, se di
versifică producția agricolă. Paralel 
cu aceste eforturi se urmărește lichi
darea analfabetismului și formarea 
de cadre naționale.

Este știut că cercurile imperialiste, 
sprijinindu-se pe elemente retrograde 
din țările respective, încearcă să pu
nă piedici în calea dezvoltării con
tinentului, atentează prin diverse 
metode neocolonialiste, la suverani
tatea tinerelor state. La aceasta se 
adaugă și dificultățile pe care aceste 
țări le au de Înfruntat ca urmare a

SARBATOAREA NAȚIONALĂ A IORDANIEI
Astăzi, se împlinesc 25 de ani de 

la proclamarea independenței de 
stat a Iordaniei. Moment memora
bil în istoria milenară a poporului 
iordanian, evenimentul petrecut în 
urmă cu un sfert de veac a venit 
să încununeze lupta îndelungată 
dusă de acesta împotriva domina
ției coloniale, deschizînd calea unei 
dezvoltări de sine stătătoare.

Drumul pe care a pășit tînărul 
stat arab după proclamarea inde
pendenței nti a fost însă deloc 
ușor. Anii dominației coloniale au 
lăsat urme adinei în structura so- 
cial-economică. Ca urmare a unor 
eforturi susținute, desfășurate pe 
diverse planuri, poporul iordanian 
a reușit să înfăptuiască în acești 
ani o serie de transformări înnoi
toare, să-și sporească venitul națio
nal. Aceste realizări sînt o măr
turie a capacităților creatoare ale

ZIUA NAȚIONALĂ A SUDANULUI
Sudanul sărbătorește, la 25 mai, ziua 

sa națională, marcind împlinirea a 
doi ani de la instaurarea Consiliului 
comandamentului revoluției.

Țară care dispune de importante 
bogății naturale, Sudanul a purtat 
multe decenii pecetea dominației co
loniale. în anul 1956 — anul în care 
și-a dobîndit independența — el nu 
avea nici un fel de industrie, econo
mia sa fiind bazată exclusiv pe o a- 
gricultură slab dezvoltată, practicată 
cu mijloace rudimentare.

în anii din urmă, eforturile poporu
lui sudanez au fost concentrate în di
recția lichidării urmărilor dominației 
coloniale, dezvoltării diverselor ra
muri ale economiei naționale. Consi
liul comandamentului revoluției a ela
borat, imediat după preluarea puterii, 
un plan de dezvoltare a zonei sudice, 
cuprinzînd o serie de măsuri econo
mice, sociale și culturale. Pe harta 

moștenirii coloniale, a lipsei de expe
riență și de cadre, a situației de mo- 
nocultură, caracteristică celor mai 
multe dintre ele. Toate acestea acată 
că in fața popoarelor africane se află 
încă probleme complexe de ordin so
cial-politic și economic ce reclamă 
eforturi susținute și găsirea unor so
luții adecvate înaintării lor pe calea 
progresului.

Animată de spiritul profundei 
solidarități cu toate popoarele care 
luptă pentru cucerirea și consolidarea 
independenței lor naționale, pentru 
afirmarea dreptului Sacru al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, 
țara noastră manifestă în permanență 
înțelegere și acordă sprijin popoare
lor africane. Cu prilejul primei vizite 
într-o țară africană, președintele 
Consiliului de Stat al României. 
Nicolae Ceaușescu, sublinia : „Ne 
manifestăm simpatia și sprijinul față 
de mișcarea de eliberare națională a 
popoarelor subjugate, față de efortu
rile statelor din Africa, Asia și de pe 
alte continente de a se dezvolta in
dependent, de a realiza adinei prefa
ceri in economie și cultură și in viața 
socială, de a asigura creșterea ni
velului lor de trai".

Țara noastră a stabilit cu tinerele 
state africane relații de prietenie și 
colaborare care se dezvoltă continuu 
în favoarea păcii și extinderii coope
rării internaționale. O ilustrare 
pregnantă a acestor fapte o consti
tuie schimburile economice care au 
crescut în ultimul deceniu de peste 
patru ori. La aceasta se pot adăuga 
numeroase schimburi de vizite. *1  
căror scop îl constituie o mai bună 
cunoaștere reciprocă și extinderea 
cooperării, conlucrarea activă în lupta 
pentru independență și liberă dezvol
tare a tuturor popoarelor.

Cu prilejul Zilei eliberării Africii, 
poporul român urează popoarelor a- 
fricane noi succese in lupta pentru 
consolidarea independenței, elimina
rea definitivă a colonialismului de pe 
continentul lor, pentru progres fi 
pace.

Augustin BUMBAC

poporului iordanian, a posibilități
lor sale de a învinge rămînerea in 
urmă. Situația încordată din Orien
tul Apropiat constituie însă un im
pediment pentru înfăptuirea pla
nurilor de dezvoltare a țării. în a- 
semenea condiții apare și mai evi
dent importanța pe care o capătă 
reglementarea situației din această 
parte a lumii, în conformitate cu 
rezoluția Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967.

Animat de 'feh’timehte de Solidari
tate față de lupta popoarelor arabe 
pentru dezvoltare liberă, de sine 
stătătoare, poporul nostru privește 
cu simpatie eforturile depuse de 
poporul iordanian în vederea pro
pășirii economiei naționale. Cu pri
lejul Zilei naționale a Iordaniei, 
poporul român transmite poporului 
iordanian felicitări și cele mai bune 
urări de progres.

tării au apărut numeroase obiective 
industriale noi. în iulie 1970, a intrat 
în vigoare planul de dezvoltare a eco- / 
nomiei naționale pe o perioadă de 
cinci ani. Noul program economic a- 
cordă o atenție deosebită dezvoltării 
concomitente a agriculturii și indus
triei, urmărindu-se. în primul rînd, 
extinderea sectorului de stat. în «- 
cest scop, în urmă cu un an. s-a 
trecut la naționalizarea tuturor băn
cilor și a unor firme comerciale stre
ine care operau în Sudan.

Poporul român urmărește cu sim
patie eforturile poporului sudanez 
îndreptate spre continua dezvoltare 
a economiei naționale, creșterea ni
velului de trai material și cultural 
al populației și îi transmite, cu pri
lejul sărbătorii de astăzi, urări de 
prosperitate, de noi succese in îm
plinirea aspirațiilor sale.
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0 SĂPTĂMINA DE „FOC" fN FOTBALUL EUROPEAN
în cunsul acestei săptămîni se vor 

desfășura mai multe întilniri inter
naționale. Programul complet al a- 
cestor jocuri se prezintă astfel : 
Miercuri, 26 mai : FINLANDA — 
ȚARA GALILOR ; DANEMARCA — 
BELGIA : SUEDIA — AUSTRIA 
(campionatul european) : POLONIA 
— GRECIA ; ROMANIA — ALBA
NIA (preliminariile turneului olim
pic) ; JUVENTUS TORINO — 
LEEDS UNITED (meciul tur al fina

ȘAH. TURNEUL INTERZONAL DE LA OHRID
în turneul interzonal feminin de 

șah de la Ohrid s-au jucat partidele 
întrerupte din rundele anterioare. 
Iată cîteva dintre cele mai importan
te rezultate înregistrate : Katia Iova- 
novici — Belamarici 1—0 ; lvanka — 
Lazarevici 1—0 ; Baumstark — Bel;’’ 
măriei 0—1 ; Radzikowska — Baum- 
stark 1—0 ; Polihroniade — Radzi- 
’’.owska remiză ; Polihroniade — 
Carft remiză ; Zatulovskaia — Poli
hroniade remiză ; Kozlovskaia — 
Aleksandrin remiză ; Katia Iovano- 
vici — Aleksandria remiză.

în clasament, după 12 runde, a tre
cut din nou pe primul loc maestra

TINERELE GIMNASTE ROMANCE, ÎNVINGĂTOARE LA SOFIA
La Sofia s-a desfășurat întîlnirea 

internațională amicală de gimnastică 
dintre selecționatele de junioare ale 
României și Bulgariei. Tinerele gim

lei „Cupei europene a lingurilor") ; 
joi 27 mai : la Moscova se dispută 
meciul „JUBILEUL IAȘIN" între o 
SELECȚIONATĂ A CLUBURILOR 
DINAMO DIN U.R.S.S. și O REPRE
ZENTATIVĂ MONDIALA, în care 
figurează și jucătorul român DUMI- 
TRACHE ; duminică, 30 mai : 
U.R.S.S. — SPANIA, IRLANDA — 
AUSTRIA (campionatul european) ; 
SPANIA — U.R.S.S. (campionatul 
european al echipelor de tineret).

sovietică Nana Aleksandria eu 9 
puncte, urmată de Cristina Radzi- 
kowska (Polonia). Natalia Konopleva 
(U.R.S.S.) — ambele cu cîte 8,5 punc
te, Tatiana Zatulovskaia (U.R.S.S.) — 
7,5 puncte (1). Milunka Lazarevici 
(Iugoslavia), Maria lvanka (Ungaria) 
— ambele cu cite 7,5 puncte. Valen
tina Kozlovskaia (U.R.S.S.) — 7 punc
te, Katia Iovanovici (Iugoslavia) — 
6 puncte (1), Elisabeta Polihroniade 
(România) — 6 puncte. Tereza Stad
ler (Iugoslavia). Elena Rubțova 
(U.R.S.S.) — ambele cu cîte 5,5 punc
te etc. Gertrude Baiumstark ocupă 
locul 17 cu 3 puncte.

naste românce au obținut victoria cu 
scorul de 180,25—173.50 puncte.

La individual, pe primul loc ș-a 
clasat sportiva româncă Carolina 
Marin cu un total de 36,70 puncte.

(Urinare din pag. I)

nurilor mai mici ce nu sînt exploata
te în mod corespunzător. Este semni
ficativ că. în șase luni, guvernul nos
tru a expropriat mai mult pămint 
decît în cei șase ani ai guvernului 
precedent, în al cărui program refor
ma agrară figura ca un punct impor
tant.

în sfîrșit, trebuie să amintesc mă
surile inițiate în vederea redistribui
rii echitabile a veniturilor, pentru 
ridicarea generală a standardului de 
viată al maselor de oameni ai mun
cii.

Toate aceste măsuri tind în inten
ția noastră spre dezvoltarea econo
miei tării în mod planificat, în vede
rea creării bazelor unei societăți so
cialiste.

Desigur, trebuie să ținem seama de 
condițiile politice specifice, deosebi
te în care a avut loc venirea Ia pu
tere a forțelor populare. Programul 
de transformări revoluționare îmbină 
armonios tradiția noastră democra
tică cu obiectivele socialiste într-o 
modalitate proprie.

— Cum apreciați locul eveni
mentelor din țara dv. in con
textul America Latine ?

— Eu cred că triumful politicii du
se de guvernul Unității populare 
exercită o mare Influență in țările 
continentului latino-american si în. 
special în țările învecinate cu noi. 
Este de la sine înțeles că Chile nu 
înțelege prin aceasta să intervină în 
nici un fel în politica internă a a- 
cestor țări. Noi respectăm neabătut 
principiul neintervenției. Constituie 
însă un puternic sprijin reciproc 
faptul că victoria stîngii în Chile și 
transformările care au loc în aceas

tă tară se produc concomitent cu 
lupta pentru transformări progre
siste în Peru și Bolivia, cu eforturi
le spre stabilirea unui climat demo
cratic, progresist, în Uruguay, Ar
gentina, precum și cu intensificarea 
activității forțelor democratice în 
Venezuela și celelalte țări latino-a- 
mericane. Fără îndoială, a apărut un 
fapt nou, deosebit de semnificativ : 
victoria politică din Chile înseamnă

„NE SIMȚIM UNIȚI PRIN IDEALURI COMUNE"
că, în prezent, Cuba nu mai este sin
gurul avanpost al socialismului pe 
continentul sud-american, că există 
o altă țară, un alt popor, care, cores
punzător condițiilor sale și în stilul 
său, își propune un obiectiv socialist.

— Guvernul Unității populare 
și-a înscris în program și pro
movează o politică externă rea
listă, îndreptată spre colabora
rea cu toate statele. Ce ne pu
teți spune despre preocupările 
Republicii Chile pentru extinde
rea relațiilor cu toate țările la- 
tino-americane și cu celelalte 
țări ale lumii ?

— Relațiile noastre cu țările Ame- 
ricii Latine sînt relații normale și am 
reușit, in ultimele luni, să strîngem 
și mai mult legăturile ce ne unesc cu 

țările membre ale Grupului andin 
(Peru, Bolivia, Ecuador, Columbia), 
pe baza intensificării colaborării e- 
conomice, în spiritul avantajului re
ciproc. Ducem o amplă politică de 
cooperare, așezînd la temelie princi
piile independentei și suveranității 
naționale, avind ca unul din scopu
rile principale rezolvarea multiplelor 
probleme din America Latină, de- 
curgînd din situația sa de zonă de

pendentă din punct de vedere eco
nomic. Participăm activ, pe planuri 
multiple, la activitatea unei serii de 
organisme internaționale sau regio
nale. Cu celelalte țări din lume avem 
relații normale ; în ultima vreme 
ne-am îndreptat atenția spre stabili
rea de relații cu acele țări cu care nu 
aveam pînă acum. Astfel, am luat 
hotărîrea de a stabili relații diploma
tice cu Republica Populară Chineză și 
R.D. Germană și sintem pe punctul 
de a normaliza legăturile noastre cu 
R.P. Mongolă. Nigeria, Libia, Sudan ; 
am inițiat contacte comerciale cu 
R.P.D. Coreeană și R.D. Vietnam. în 
felul acesta, încercăm să transfor
măm în realitate intenția noastră de 
a avea relații de cooperare și prie
tenie cu toate țările lumii.

Acordăm o atenție deosebită legă
turilor de prietenie cu țările soeia- 

liste. Considerăm aceasta ca o com
ponentă fundamentală a politicii 
noastre externe, deoarece ne simțim 
uniți cu țările socialiste prin aceleași 
idealuri politice. Dorim să colaborăm 
cu aceste țări pe planuri multiple, 
să sporim schimburile noastre co
merciale pe baza avantajului reci
proc, să ne folosim de experiența și 
cuceririle acestor țări, atît pe plan 
politic, cit și economic. Considerăm 

că avem un obiectiv comun — lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
victoria forțelor progresiste în în
treaga lume și întărirea păcii mon
diale.

— Relațiile dintre România și 
Chile cunosc o evoluție continuu 
ascendentă. Vizitele reciproce la 
diferite . niveluri, acordurile de 
cooperare economică și tehnică, 
comerciale, culturale, prezența 
dumneavoastră aici sînt o măr
turie concretă a acestui lucru. 
Vă rugăm să ne spuneți cum a- 
preciați perspectivele de dezvol
tare a relațiilor româno-chiliene 
in lumina convorbirilor avute la 
București ?

— Vizita mea în țara dv., în ca
drul turneului pe care îl întreprind 

in mai multe țări socialiste europene, 
este intr-adevăr expresia dorinței 
guvernului și poporului chilian de a 
folosi în mai mare măsură posibili
tățile de colaborare pe diverse pla
nuri, între țările noastre.

Sînt foarte satisfăcut de rezultatele 
convorbirilor pe care le-am avut in 
aceste zile cu reprezentanții guvernu
lui român. Am semnat o declarație 
comună cu privire la discuțiile avute; 
am căzut de acord, de asemenea, cu 
Ministerul Comerțului Exterior asu
pra unui plan concret de măsuri pen
tru impulsionarea colaborării econo
mice, care va fi completat in timpul 
apropiatei vizite a unei misiuni teh
nice chiliene. în sfirșit, am avut 
convorbiri la Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei cu privire la un 
acord de intenții în legătură cu vii
toarea noastră colaborare pe plan 
tehnologic.

Ne inspiră optimism perspectivele 
de dezvoltare pe care le au relațiile 
de prietenie și colaborare dintre po
poarele chilian și român, popoare le
gate prin afinități de limbă și cul
tură.

în încheiere, aș vrea să relev, ca 
un morgent culminant al vizitei, con
vorbirea avută cu președintele Con
siliului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și cu președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer. Atît convorbirile, cît și de
corarea de către șeful statului român 
cu înalte distincții a membrilor de
legației chiliene sînt pentru noi o 
mărturie a afecțiunii și prețuirii de 
care se bucură in România poporul 
chilian, a interesului cu care sînt ur
mărite transformările revoluționare 
ce se înfăptuiesc in țara mea sub 
conducerea guvernului Unității popu
lare.



viața internațională
Azi se deschide Congresul
Partidului Comunist

din Cehoslovacia
CORESPONDENȚA DIN R. S. CEHOSLOVACA, 

DE LA C. PRISACARU

ta Praga, în Palatul Congreselor 
din Parcul de cultură fi odihnă 
..J. Fucik", încep astăzi lucrările 
celui de-al XIV-lea Congres al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia.

Cei aproape 1200 de delegați 
muncitori, țărani, cooperatori fi lu
crători din gospodării de stat, inte
lectuali — aleși la conferințele de 
partid regionale fi ale orașelor Pra
ga fi Bratislava vor dezbate Ra
portul de activitate al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia fi raportul privind 
Directivele cu privire la planul de 
dezvoltare a economiei naționale 
pe perioada 1971—1975.

Document important pentru evolu
ția viitoare a vieții economice fi so
ciale a țării, proiectul de Directive 
a făcut timp de aproape două luni 
obiectul unei largi dezbateri în pa
ginile presei centrale, la radio fi te
leviziune.

Perioada premergătoare congre
sului, în care poporul cehoslovac a 
marcat fi alte date importante din 
istoria țării sale — a 26-a aniversa
re a eliberării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist, împlinirea unei jumă
tăți. de veac de la înființarea par
tidului comunist — s-a caracterizat 
prin rezultate apreciabile pen
tru dezvoltarea economiei țării. Noi 
capacități de producție au fost date 
in folosință, s-au obținut realizări pe 
linia perfecționării unor mașini și 
agregate.

In zilele premergătoare congresu
lui, presa a anunțat darea în folo
sință, cu două luni înainte de termen, 
a unui nou furnal la combinatul 
metalurgic „Klement Gottwald", 
obiectiv căruia, în semn de cinstire a 
evenimentului, i s-au atribuit denu

mirea de „Furnalul Congresul P.C. 
din Cehoslovacia". Metalurgiștii de 
aici s-au angajat să producă, peste 
plan, pină la sfîrșitul anului, 75 000 
tone de oțel ; aproximativ un sfert 
din această cantitate a și fost reali
zată. Constructorii de agregate e- 
nergetice „Skoda" din Plzen au in
format că au expediat toate agrega
tele contractate cu România pentru 
obiectivul energetic de la Brazi și 
că au asigurat toate condițiile ca 
fi comenzile pentru cea de-a doua 
unitate care se înalță tot aici și pen
tru cea de la Rovinari să fie livrate 
in termenul prevăzut in contract. 
Din bazinul carbonifer Ostrava se 
anunță că minerii au extras, pes
te sarcinile de plan, 583 000 tone de 
cărbune. Constructorii de automo
bile din Mlada Boleslav au expe
diat cu 220 autoturisme mai mult 
decit prevede planul de livrări.

O acțiune urmărită cu interes de 
opinia publică a fost aceea inițiată 
de tineretul cehoslovac, care s-a 
angajat să presteze în afara pro
gramului obișnuit de activitate un 
număr cit mai mare de ore de 
muncă patriotică.

Încă de acum cîteva zile în ca
pitala Cehoslovaciei au început să 
sosească delegații ale partidelor 
comuniste și muncitorești, precum 
și ale unor partide socialiste și de
mocratice din diferite țări, pentru 
a participa la lucrările Congresului 
al XIV-lea al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. Praga ii întimpină in
tr-o atmosferă festivă. Pe frontis
piciul clădirilor publice, pe marile 
artere ale orașului de pe Vltava au 
fost arborate drapelele de stat și 
steagurile partidului, mari panouri cu 
lozinci care salută acest eveniment.

Șeful statului nigerian l-a primit 
pe conducătorul delegației române

• Semnarea acordului româno—nigerian de cooperare 

economică, științifică și tehnică

LAGOS 24 (Agerpres). — Vicepreședintele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion Pățan, care face o vizită oficială în Nigeria, in 
fruntea unei delegații guvernamentale, a fost primit luni de șeful statului și 
guvernului federal, comandantul suprem al forțelor armate, generalul-maior 
Yukubu Gowon.

Cu acest prilej, conducătorul dele
gației române a transmis șefului sta
tului federal al Nigeriei un mesaj 
de prietenie din partea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu. 
In cursul convorbirilor, care s-au des
fășurat intr-o atmosferă de prietenie 
și cordialitate, au fost examinate pro
bleme referitoare la relațiile româno- 
nigeriene și posibilitățile lor de dez
voltare, precum și unele aspecte ale 
situației internaționale actuale.

în aceeași zi a fost semnat acordul 
de cooperare economică, științifică și 
tehnică între guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Repu
blicii Federale a Nigeriei. Documentul, 
prevede extinderea cooperării din
tre România și Nigeria în domeniile 
petrolier, al prelucrării lemnului, mi

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO — REUNIUNEA 

CONSILIULUI POPORULUI

CAIRO 24 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția M.E.N., Consiliul Po
porului (Adunarea Națională) al Re
publicii Arabe Unite, reunit luni în 
sesiune, a ales pe Mustafa Murad și 
Hassan Tolba în funcțiile de vice
președinți ai săi. într-un discurs 
rostit cu această ocazie, președintele 
Adunării Naționale, Hafez Badawy. a 
declarat că un „comitet constituțio
nal” format din 50 de membri va fi 
instituit in vederea elaborării, înainte 
de 23 iulie a.c., a unei constituții per
manente a țării, conform indicațiilor 
date de președintele Anwar Sadat. 

nier, geologic, prelucrării produselor 
agricole, textile, chimie și petrochi
mie, pescuit și altele.

Din partea română acordul a fost 
semnat de Ion Pățan, iar din partea 
nigeriană de Alhaji Shehu Shagari, 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral, ministrul dezvoltării econo
mice și reconstrucției.

în onoarea delegației guvernamen
tale române, condusă de Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul minelor și energiei 
al Republicii Federale a Nigeriei, 
R. A. B. Dikko, a. oferit un dejun. 
Ion Pățan și R. A. B. Dikko au toas
tat pentru prietenia dintre cele două 
țări și popoare, pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor economice bila
terale.

Hafez Badawy a menționat, totodată, 
că numele deputaților aleși în Comi
tetul constituțional urmează să fie 
anunțate in cursul sesiunii de marți 
a Consiliului Poporului,

N. PODGORNÎI VA FACE 
0 VIZITĂ ÎN R.A.U.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Moscova s-a anunțat că Nikolai Pod- 
gornîi, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., va face 
în curînd o vizită neoficială de prie
tenie în Republica Arabă Unită, la 
invitația președintelui acestei țări, 
Anwar Sadat, relatează agenția 
TASS.

DEPOZIT DE ARME 
DESCOPERIT LA AMMAN

COMUNICAT COMUN
P.M.U.P.-P.C. GERMAN

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — De
legația Partidului Comunist German, 
condusă de președintele acestuia, 
Kurt Bachmann, și-a încheiat vizita 
la Varșovia — anunță agenția P.A.P. 
Cu acest prilej, a fost dat publicității 
un comunicat comun in care se a- 
rată că delegațiile P.M.U.P. și P. C. 
German au procedat la un schimb 
de informații cu privire la activi
tatea celor două partide, au dez
bătut probleme actuale ale mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale și probleme privind securitatea 
și colaborarea pe continentul euro
pean. Convocarea cît mai curînd po
sibil a conferinței europene în pro- 
ble nele securității și colaborării ar 
sluji intereselor păcii pe continent, 
se subliniază în comunicatul comun.

CONGRESUL FEDERAL 
AL PERSOANELOR 

PERSECUTATE
DE REGIMUL NAZIST

BONN 24 — Corespondentul Ager
pres, M. Moarcăș, transmite : între 
21 și 23 mai, la Oberhausen (R.F. a 
Germaniei), a avut loc Congresul fe
deral al persoanelor persecutate de 
regimul nazist. Au luat parte 145 de 
delegați din toate landurile R.F. a 
Germaniei, reprezentanți ai Federa
ției internaționale a rezistenței 
(F.I.R.), precum și invitați din nu
meroase țări.

Din partea Comitetului foștilor 
luptători antifasciști din România a 
participat Constanța Crăciun.

Lucrările, care s-au desfășurat atît 
în ședințe plenare, cît și in comisii, 
au situat irt centrul discuțiilor pro
bleme legate de lupta împotriva neo- 
nazismului, revanșismului. Partici- 
panții s-au pronunțat pentru ratifi
carea tratatelor semnate de R.F.G. 
cu U.R.S.S. și Polonia, pentru asi
gurarea păcii și democrației Con
gresul a acordat o atentie deosebită 
problemelor legate de educarea tine
rei generații în spiritul democrației, 
păcii și prieteniei între popoare.

Ministrul chilian de externe

Noile propuneri ale Frontului Patriotic din Laos 

privind soluționarea pașnică a problemei laoțiene

0 INIȚIATIVA REALISTA, CONFORMA 
CU INTERESELE PĂCII IN ASIA DE SUD-EST

PEKIN 24 (Agerpres). — Guvernul 
Regal de Unitate Națională al Cam
bodgiei a dat publicității o declarație 
în care sprijină cu fermitate noile 
propuneri privind soluționarea paș
nică a problemei laoțiene date publi
cității la 12 mai a. c. de către Fron
tul Patriotic din Laos — informează 
agenția China Nouă. Declarația apre
ciază că aceste propuneri constituie 
o inițiativă realistă și rezonabilă, 
conformă cu interesele păcii în Asia 
de sud-est și răspund, totodată, pro
fundelor aspirații ale popoarelor iu
bitoare de pace și dreptate din în
treaga lume, ca și ale poporului ame
rican.

Documentul reafirmă hotărîrea 
Guvernului Regal de Unitate Națio
nală al Cambodgiei de a depune în 
continuare, sub conducerea Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, efor
turi pentru a consolida solidaritatea 
frățească cu poporul laoțian în lupta 
comună împotriva agresiunii ameri
cane.

Atacuri 
ale patrioților 
sud-vietnamezi

SAIGON 24 (Agerpres). — Co
mandamentul american de la 
Saigon a anunțat că forțele pa
triotice din provinciile sud-viet- 
nameze Quang Tri și Thua Thien 
au doborit duminică două eli
coptere militare ale S.U.A.

De asemenea, patrioții au bombar
dat cu mortiere o bază a parașutiș- 
tilor americani din provincia de li-, 
toral Binh Dinh, situată la 440 kilo
metri nord-est de Saigon, precum și 
baza de artilerie americană „Charley 
One“, din vecinătatea zonei demili
tarizate.

Paralel cu acțiunile împotriva tru
pelor S.U.A., patrioții sud-vietnamezi 
au atacat unități militare ale regi
mului de la Saigon, provocîndu-le 
pierderi importante.

VIETNAMUL DE SUD 24 (Ager
pres). — Ministerul de Externe al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud a 
publicat o declarație în legătură cu 
noile propuneri ale Frontului Patrio
tic din Laos pentru o reglementare 
pașnică a problemei laoțiene — in
formează agenția V.N.A. Declarația 
arată că inițiativa de pace a Frontu
lui Patriotic din Laos vine in întîm- 
pinarea aspirațiilor diferitelor pături 
ale poporului laoțian, care doresc în
cetarea războiului de agresiune dus 
de S.U.A. și restabilirea înțelegeai 
naționale în vederea edificării unui 
Laos pașnic, independent, neutru, 
democratic, unit și prosper.

Poporul sud-vietnamez și Guver
nul Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud — sub
liniază declarația — cer cu fermitate 
S.U.A. să respecte cu strictețe acor
durile de la Geneva din 1962 asupra 
Laosului, să înceteze agresiunea în 
această țară.

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Intr-o declarație făcută ziarului 
„Norfolk Virginian-Pilot." din statul 
Virginia, căpitanul John McCarthy, 
care a făcut parte din forțele spe
ciale americane „Beretele „verzi", a- 
firmă că în 1967 a participat la o mi
siune secretă vizind înlăturarea 
prințului Norodom Sianuk din frun
tea. statului cambodgian. McCarthy 
afirmă că operațiunea, cunoscută sub 
numele de cod „Operation Cherry", 
a fost pusă la cale de Agenția Cen
trală de Investigații a S.U.A. (C.I.A.). 
Potrivit declarațiilor sale, la reali
zarea ei trebuia să participe o socie
tate secretă cambodgiană, „Khmer 
Serai".

• • Anglia și Piața comună
între ‘1 1*1
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TIRANA 24 (Agerpres). — Guver
nele Republicii Populare Albania și 
Iranului au căzut de acord să sta
bilească relații diplomatice și să facă 
schimb de ambasadori — informea
ză agenția A.T.A.

INDIRA GANDHI

Este necesară
dezvoltarea economiei

țării, în interesul 
maselor populare

Declarația premierului Heafh

în Camera Comunelor

AMMAN. — în zona de nord. a 
Aromânului a fost descoperit dumi
nică dimineață un mare depozit de 
arme, a anunțat într-un comunicat 
postul de radio iordanian. Comunica
tul precizează că o importantă canti
tate de exploziv, mine și muniții ap 
fost găsite intr-o clădire din tabăra 
de refugiați „Al Hussein”.

LONDRA 24 (Agerpres). — Pri
mul ministru britanic, Edward Heath, 
a făcut luni o declarație in Camera 
Comunelor asupra rezultatelor con
vorbirilor oficiale pe care le-a pur
tat săptămîna trecută la Paris cu pre
ședintele Franței, Georges Pompidou, 
in problema aderării Angliei la Piața 
comună.

Premierul britanic a relevat că, în 
timpul convorbirilor, s-a ajuns la un 
punct de vedere comun asupra „ci- 
torva probleme majore”, pe care_ i_e 
implică aderarea Angliei la 
între altele, a spus el, „am 
ca statele 
comunitate 
identitatea lor națională", 
înseamnă — a adăugat premierul bri
tanic — că ..procesele de armonizare 
nu vor trebui să prevaleze asupra

participante la 
lărgită să-și

C.E.E. 
convenit 
viitoarea 
păstreze 
Aceasta

intereselor naționale fundamentale”. 
„Noi, a continuat Heath, am fost de 
acord că menținerea și întărirea coo
perării într-un astfel de organism 
cer ca hotărîrile să fie luate, în 
practică, cu unanimitate de voturi, 
atunci cînd interesele naționale vitale 
ale unuia sau ale mai multor state 
membre se află în joc”. în ce priveș
te problemele militare. Heath a men
ționat că „pozițiile diferite ale Marii 
Britanii și Franței față de N.A.T.O. 
au fost acceptate așa cum se prezintă 
ele”. El a subliniat, în încheiere, că 
au mai rămas probleme importante 
de rezolvat. înainte ca guvernul să 
prezinte parlamentului un raport 
complet asupra condițiilor in care ar 
putea 
Piața

GOLDA MEIR 
LA COPENHAGA

COPENHAGA. — Primul ministru 
al Israelului, Golda Meir, care a so
sit Ia Copenhaga, în cadrul unui 
turneu întreprins în țările scandi
nave, a avut luni întrevederi cu pri
mul ministru al Danemarcei, Hilmar 
Baunsgaard, și cu ministrul afaceri
lor externe. Poul Hartling. Cu acest 
prilej, au fost examinate perspecti
vele unei reglementări pașnice a con
flictului din Orientul Apropiat.

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — Dele
gația oficială chiliana condusă de mi
nistrul de externe, Clodomiro Al- 
meyda, a sosit duminică la Varșovia, 
informează agenția P.A P.

într-un interviu acordat presei la 
sosire, Clodomiro Almeyda a relevat 
că vizita delegației chiliene are în 
primul rînd o semnificație politică, 
exprimînd tendința și voința guver
nului popular al Republicii Chile de 
a lărgi relațiile cu țările socialiste. în 
aceeași zi, ministrul de externe 
lian a făcut o vizită omologului 
polonez, Stefan Jedrychowski, 
care a avut o convorbire.

chi- 
său 
cu

fostClodomiro Almeyda Medina a 
primit luni de Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone — anunță agenția P.A.P.

avea loc intrarea Angliei în 
comună.

*

aderării in fata poporului,

va

ști- 
lo-

vizoriu al 
provocate 
Bingol

Astăzi, poporul 
naționale.

a- 
cel 
de

Consecințe ale cutremurului din Turcia

TOKIO. — O nouă metodă de 
depistare, a cancerului la ficat 
aflat într-o fază incipientă, a 
fost pusă la punct in cadrulargentinean aniversează ziua proclamării independenței j 

în fotografie : vedere din capitala țârii, Buenos Aires I

DELHI 24 (Agerpres). — La Delhi 
a avut loc o conferință la care au 
participat delegați trimiși de 20 de 
uniuni sindicale din India. în centrul 
atenției participanților s-a aflat cu- 
vîntarea primului ministru, Indira 
Gandhi, care a subliniat necesitatea 
dezvoltării economiei țării, in inte
resul maselor populare.

La inițiativa Congresului sindica
telor din întreaga Indie, a fost adop
tată o „cartă de acțiuni comune”, în 
care se subliniază că problemele de 
bază ale mișcării sindicale din țară 
in etapa actuală sînt naționalizarea 
principalelor ramuri ale ceonomiei, 
fără acordarea de compensații mono
polurilor, aplicarea unor reforme a- 
grare radicale în interesul muncito
rilor agricoli, creșterea nivelului de 
trai, rezolvarea problemei șomajului, 
întărirea rolului sectorului de stat in 
domeniile fundamentale econo
miei naționale.

Potrivit temerilor, justificate de 
altfel, ale observatorilor politici din 
Londra, această „bătălie a Angliei” 
va fi lungă. Ziarele apreciază că 
principala sarcină a premierului 
britanic, Edwa.rd Heath, constă în a 
învinge rezistența din propria sa 
(ară.

„DAILY EXPRESS” : „Britanicii 
vor fi supuși în zilele viitoare unei 
vaste propagande guvernamentale. 
Campania pe care o va lansa gu
vernul a fost pregătită de 18 luni 
de către o secțiune specială a Mi
nisterului Afacerilor Externe”.

„SUNDAY EXPRESS": „Guvernul 
conservator trebuie să pună

Centenarul Comunei din Paris
PARIS 24 (Agerpres). — Peste 

80 000 de persoane au luat parte 
duminică la un marș desfășurat 
pe străzile capitalei Franței, 
pentru comemorarea centenaru
lui Comunei din Paris. La a- 
ceastă manifestație de masă, or
ganizată de Partidul Comunist 
Francez, au participat, de ase
menea, membri ai Confedera
ției Generale a Muncii, Conven
ției instituțiilor republicane, 
Mișcării tineretului comunist, 
Uniunii Naționale a Studenților 
din Franța, precum și ai altor

organizații. In rindurile partici- 
panților la acest marș se aflau 
Georges Marchais, secretar ge
neral adjunct al P.C.F., Jacques 
Duclos, Etienne Fajon, Roland 
Leroy, membri ai Biroului Po
litic al P.C.F., Claude Estier, se
cretar general al Convenției in
stituțiilor republicane, și nume
roase alte personalități. La cimi
tirul Pere-Lachaise, cei prezenfl 
s-au înclinat în fata urnei con- 
ținind rămășițele pămîntești ale 
lui Adrien Lejeune. ultimul co
munard, decedat in 1942.

agențiile de presă transmit
blcma
fie prin organizarea unui referen
dum. fie prin decretarea de alegeri 
generale. Dacă Heath refuză să 
adopte una sau alta din aceste 
trebuie să știe că prietenii săi 
deli vor deveni adversarii săi 
mai puțin fideli”.

„LA NATION” : „Britanicii ezită 
pentru că se tem de o schimbare 
totală a modului lor de viață”.

„LE FIGARO” : „Pledoaria poli
tică (privind aderarea la C.E.E. — 
n.r.) trebuie însoțită de promisiunea 
că prețul care urmează să fie plătit 
nu va fi prea mare”.

ANKARA 24 (Ager
pres). — Bilanțul pro- 

victimelor 
în orașul 

de puternicul 
cutremur înregistrat in 
Turcia se ridica dumi
nică seara la peste 700 
de morți. Mai mult de 
90 la sută din imobilele 
orașului au fost distru
se sau grav avariate. 
Cifrele au fost comu-

Convorbirile S.A.L.T. U1- 
tima ședință plenară în cadrul celei 
de-a 4-a runde a convorbirilor so- 
vieto-americane privind limitarea 
cursei înarmărilor strategice 
(S.A.L.T.), care se desfășoară la Vie
na, va avea loc la 28 mai, s-a anun
țat oficial în capitala austriacă. S-a 
precizat că va fi dat publicității un 
comunicat comun privind desfășurarea 
acestei faze a negocierilor.

A cincea sesiune a Con
siliului dezvoltării indus
triale, principalul organ director al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
dezvoltarea industrială (O.N.U.D.I.) 
s-a deschis luni Ia Viena. Din partea 
țării noastre participă, in calitate de 
observator, Dumitru Aninoiu, amba
sadorul României la Viena, repre-

nicate de primul mi
nistru, Nihat Erim, care 
a vizitat duminică 
după-amiază. împreu
nă cu mai mulți mem
bri ai cabinetului, 
ceastă localitate, 
mai greu lovită 
seism.

Pe de altă parte, 
rile parvenite din
calitatea Gene, care are 
circa 6 000 de locuitori,

relatează că aproape 
nici o construcție nu a 
mai rămas în picioare. 
Bilanțul distrugerilor 
și al victimelor este 
incomplet. Nu se cu
noaște încă situația 
dintr-o serie de locali
tăți izolate din zone 
muntoase greu accesibi
le, în care echipele de 
salvare nu au reușit să 
pătrundă.

MIDLAND. — Administrația 
americană pentru alimente și 
droguri a aprobat comercializa
rea unui nou antibiotic cunoscut 
sub numele de Rifampin, care 
s-a dovedit a avea rezultate 
extraordinare impotriv.a tuber
culozei. în toate cazurile în care 
a fost experimentat și folosit, 
antibioticul a avut efecte a- 
proape miraculoase.

Universității din Sapporo (Ja
ponia). Potrivit declarațiilor 
profesorului Hidematsu Hirai, 
metoda amintită se bazează pe 
descoperirea prezenței unui a- 
numit fel de proteine în singele 
pacienților care suferă de aceas
tă maladie. Profesorul Hirai a 
declarat că procedeul este atît 
de precis, incit el poate stabili 
prezența proteinei respective 
chiar dacă aceasta se află într-o 
cantitate de o miime de mili- 
gram la 100 centimetri cubi de 
singe.

zentantul permanent al țării noastre 
pe lingă O.N.U.D.I.

0 delegație a P.C.U.S. 
în Guineea. invitatia Birou
lui Politic al Partidului Democrat din 
Guineea, în intervalul 13—22 mai, la 
Conakry s-a aflat într-o vizită de 
prietenie o delegație a P.C.U.S., con
dusă de D. Rasulov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Tadjikistan. Membrii dele
gației sovietice au avut o întrevedere 
cu Seku Ture, secretar general al 
Partidului Democrat din Guineea, 
președintele Republicii Guineea, cu 
care au discutat probleme de interes 
reciproc — informează agenția TASS.

Președintele Republicii 
Franceze, Geor§es Pompidou, a 
sosit luni la amiază la Bruxelles în 
cadrul unei vizite oficiale de trei 
zile.

Șahinșahul Iranului, M°- 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, a 
primit pe William Luce, reprezentan
tul personal al ministrului de externe 
britanic.

Luni a avut loc la Sofia 
0 manifestare Prilejuită de săr
bătorirea „Zilei învățămîntului și 
culturii bulgare, a scrierii slave și a 
presei bulgare”. Participanții — ti
neri din instituțiile de învățămînt — 
au defilat prin fața tribunei în care 
se aflau Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P. C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, Gheorghi 
Traikov. președintele Prezidiului 
Adunării Populare, și alți conducători 
de partid și de stat bulgari, expri- 
mindu-și recunoștința față de condi
țiile create pentru a-și însuși știința 
și cultura.

Toma Granfif, membru ai 
Vecei Executive Federale a R. S. F. 
Iugoslavia, a sosit la Londra, într-o 
vizită de cinci zile. In capitala bri
tanică, el va avea convorbiri cu 
membri ai guvernului englez în le
gătură cu relațiile economice reci
proce și alte probleme de interes 
comun pentru cele două țări.

După asasinarea consu
lului israelian la Istanbul.

Potrivit agenției Anatolia, după per
chezițiile efectuate timp de 15 ore 
de peste 25 000 de soldați, jandarmi 
și polițiști, trei persoane, intre care 
două femei, au fost arestate în legă
tură cu asasinarea consulului general 
al Israelului la Istanbul, Ephraim 
Elrom.

în capitala Japoniei au 
sfîrșit lucrările celei 
65-a sesiuni ordinare

luat 
de-a 
a Dietei. £n ceea ce prive?te pon
tica externă, în cursul ședințelor ple
nare sau în cadrul comitetelor par
lamentare au fost luate în dezbatere 
cererile insistente de normalizare a 
relațiilor cu R. P. Chineză, precum 
și problemele privind evoluția rela
țiilor japono-amerieane.

VARȘOVIA 24. — Corespon
dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite : La șantierul naval 
„V. I. Lenin”, din Gdansk, a a- 
vut loc festivitatea ridicării pa
vilionului pe vasul „Caraiman”, 
a șasea navă oceanică de pes
cuit construită în Polonia pen
tru flota românească.

La șantierele navale din 
Alexandria a fost lansat pri- 
mul cargou egiptean cu motoare 
Diesel, avind un deplasament de 
peste 18 000 de tone. Vasul, care 
poartă denumirea de „Alexandria”, a 
fost construit cu ajutorul Uniunii 
Sovietice. Luînd cuvîntul la festivi
tatea de inaugurare a cargoului, Aziz 
Sidky, vicepremier al R.A.U. pentru 
producție și comerț, a subliniat că 
nava „Alexandria” constituie prima 
mare realizare a industriei naționale 
a construcțiilor de nave. La festivi
tatea lansării la apă a navei a parti
cipat, de asemenea, o delegație so
vietică, în frunte cu S. A. Skacikov, 
președinte al Comitetului pentru re
lații economice externe al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

0 delegație a Confedera
ției generale a oamenilor 
muncii peruvieni a £ăcut ° 
vizită lui Alberto Jimenez de Lucio, 
ministrul industriei și comerțului. Cu 
acest prilej, reprezentanții sindicali

au declarat ministrului că organiza
ția lor — cea mai mare dintre orga
nizațiile sindicale ale țării — sprijină 
guvernul în măsurile pe care acesta 
le ia în vederea apărării intereselor 
naționale ale statului. Totodată, re
prezentanții confederației au arătat 
că își rezervă dreptul de a face, cînd 
vor socoti necesar, „o critică con
structivă a activității guvernamen
tale”.

Vizita unei delegații din 
Iugoslavia la Bruxelles. 
O delegație a Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia și a Uniunii Socialiste 
a Poporului Muncitor din Iugoslavia, 
condusă de Vladimir Bakarici. mem
bru al Biroului Executiv al Prezidiu
lui U.C.I., a sosit la Bruxelles. în 
cursul vizitei în Belgia, delegația va 
avea convorbiri cu reprezentanți ai 
Partidului Socialist din Belgia, in le
gătură cu situația internațională ac
tuală, problemele europene și rela
țiile 'reciproce.

Satelitul „Cosmos-422" a 
fost lansat în Uniunea Sovietică, re
latează agenția TASS. In afară de 
aparatura științifică destinată conti
nuării studierii spațiului cosmic, la 
bordul satelitului se află un sistem 
i'adio pentru măsurarea precisă a ele
mentelor orbitei, precum și un sis
tem radiotelemetric pentru transmi
terea pe Pămînt a 
operațiunile efectuate 
râturi! științifice.

0 delegație economică 
P010nezăr condusă de Ryszard 
Karski, adjunct al ministrului co
merțului exterior, a făcut recent o 
vizită la Atena, relatează agenția 
P.A.P.

Un avion „TU-134" aP"- 
ținînd companiei iugoslave „Avioge- 
neks” s-a prăbușit pe aeroportul din 
Rieka, în timp ce ateriza, anunță 
agenția Taniug. Avionul, in care se 
aflau 76 de călători și membrii echi
pajului, a pierdut brusc din înălți
me, s-a lovit de pistă și a luat foc. 
Au reușit să se salveze doar patru 
membri ai echipajului și un călător. 
Avionul transporta un grup de turiști 
britanici care urmau să-și petreacă 
concediul de odihnă pe coasta Adria- 
ticii. Cauzele accidentului nu sint 
încă cunoscute.

datelor privind 
de restul apa-
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