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SARCINI DE PRIMĂ IMPORTANTĂ, 
DE DEOSEBITĂ URGENȚĂ PENTRU 
LUCRĂTORII DIN AGRICULTURĂ

*
*

• Evacuarea apei care băltește pe semănături
• Pregătirea tuturor mijloacelor mecanice și manuale 

pentru seceriș
o Insămințarea cu porumb și plante furajere a tuturor 

suprafețelor disponibile pentru aceste culturi

Din județele în care a plouat a- 
bundent in ultima perioadă sosesc 
vești din care rezultă că se desfă
șoară ample acțiuni în vederea e- 
vacuării apelor de pe semănături. 
Datorită măsurilor organizatorice 
luate de organele locale de partid 
și de stat, există o mare mobilizare 
de forțe și mijloace pentru desfun
darea canalelor împotmolite, exe
cutarea șanțurilor și a altor lucrări 
care au ca scop eliminarea exce
sului de apă. Pentru a feri cultu
rile de efectul negativ al băltirii 
apei este necesar ca lucrările de e- 
vacuare a apelor să se desfășoare 
fără întrerupere, indiferent de sta
rea vremii, astfel ca în cîtev.a zile 
pretutindeni excesul de apă să fie 
înlăturat. în acest scop, acolo unde

este necesar, trebuie să se organi
zeze întrajutorarea intre unitățile 
agricole, deplasîndu-se forțele din- 
tr-o comună in alta. întrucît luna 
iunie se anunță ploioasă, trebuie 
luate măsuri pentru consolidarea și 
supraînălțarea digurilor și efectua
rea altor lucrări care să prevină 
revărsarea apelor.

Paralel cu această acțiune tre
buie continuate lucrările de întreți
nere a culturilor și cele de pregă
tire în vederea recoltării cerealelor 
păioase. în sudul țării, de exemplu, 
orzul a început să îngălbenească, 
semn că nu peste multă vreme va 
începe secerișul. Pentru ca recol
tarea. transportul și depozitarea ce
realelor să se facă în bune condi
ții și fără pierderi trebuie între

prinse. încă de pe acum, o seamă 
de măsuri tehnice și organizatorice 
care să fie aplicate punct cu punct.

Se apreciază că recolta de grîu 
este bună, iar în multe locuri — 
foarte bună. Aceasta se datorește 
faptului că încă din toamnă oame
nii muncii din agricultură au exe
cutat lucrări de bună calitate la 
pregătirea terenului si semănat, au 
folosit cantități mai fnari de îngră
șăminte și semințe cu valoare bio
logică ridicată. De asemenea, ce
realele de toamnă au iernat bina 
incit la desprimăvărăre aveau o 
desime normală. Căldurile din 
lunile aprilie-mai, însoțite de pre
cipitații abundente, au contribuit 
ca griul, orzul și secara să crească 
frumos, iar acum are loc procesul

de umplere a boabelor. Ploile din 
ultimele zile au determinat insă 
căderea cerealelor de toamnă pe 
mari suprafețe. De aceea pregăti
rile pentru recoltare trebuie să țină 
seama de acest element nou. Co
mitetul executiv al Ministerului 
Agriculturii, Iridu-<riei Alimentari., 
Silviculturii și Acelor a discutat 
programul desfășurării campaniei a- 
gricdle de vară . tabilindu-se o sea
mă de măsuri care trebuie aplicate 
cu cea mat mare rigurozitate ele 
către toate direcțiile generale agri
cole județene, unitățile agricole și 
specialiști; din acest sector.

Ing. Ion HERȚEG

(Continuare în pag. a III-a)
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In ziarul de azi Problemele științei conducerii
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pe agenda invățămîntului
economic de partid

...Știința și arta conducerii între
prinderii socialiste ; revoluția tehni- 
co-științifică și influența ei asupra 
organizării activității economice ; or
ganigrama — instrument modern al 
organizării conducerii ; utilizarea 
metodelor matematice și a mașini
lor de calcul în luarea deciziilor eco
nomice ; obiectul și raporturile in
formaticii cu teoria și practica con
ducerii științifice... — iată doar ci- 
teva teme, spicuite la întimplare, 
dintr-un program obișnuit de studiu 
al cadrelor de conducere din econo
mie in sistemul invățămîntului de 
partid. Cită deosebire intre conți
nutul nou, proaspăt al unui aseme
nea program și tematicile restrinse, 
din trecut, în care intilneam mereu 
și mereu aceleași teme, genețal-ab- 
stracte ale productivității, «prețului 
de cost, calității, rentabilității etc. 
etc. !

Sint reflectate in această schim
bare, ca intr-o oglindă, înseși prefa
cerile care au loc în economia noas
tră sub imperativul progresului teh- 
nico-științific contemporan. în ulti
mii ani, viața economică se desfă-

șoară sub semnul eforturilor tot mai 
stăruitoare pentru organizarea știin
țifică a producției, 
metodelor moderne de conducere a 
întreprinderilor, în care calculatorul 
începe să devină o prezență tot mai 
răspiridită. Iar in aceste condiții, 
firește că învățămintul de partid nu 
poate rămine Ia repetarea nesfîrșită 
a vechilor teme. Innoindu-se mereu, 
în pas cu noile cerințe, el poate 
și trebuie să contribuie la însușirea 
unor temeinice cunoștințe privind 
știința conducerii, modalitățile cele 
mai eficiente de dezvoltare intensivă 
și la un nivel superior a economiei 
naționale. O dovadă convingătoare a 
acestei orientări : in anul de studiu 
pe cale să se încheie, au căpătat o 
largă extindere cursurile speciale 
pentru factorii de răspundere din mi
nistere, centrale, combinate, între
prinderi. începe, astfel, să se înfiripe, 
la comitetele județene, municipale și 
orășenești de partid, în numeroase 
întreprinderi, o experiență nouă. în- 
tr-un domeniu de un deosebit inte
res : amplasarea studiului ideologic 
al cadrelor din țara noastră in plănui

pentru folosirea

POLITEȚEA
N-am făcut experiența respectivă, cred insă că nouă 

oameni din zece, chestionați asupra importanței poli
teții. ar vorbi despre ea ca despre un element din 
sfera noțiunii mai largi de civilizație. Și așa și este ; 
indiscutabil, politețea se inscrie printre coordonatele 
definitorii, ale omului civilizat, după cum opusul ei, 
mitocănia, este suficientă pentru a taxa pe unul sau 
pe altul drept necivilizat. Dar nu despre asta — sau 
nu numai despre asta — este vorba. ................. ,

Un inginer amic, pe care l 
mi-a povestit că, de vreo 
jumătate de an. în atelie
rul unde lucrează el lucru
rile merg foarte bine — din 
punctul de vedere al pro
ducției — și că oamenii sint 
foarte mulțumiți. îmi spu
nea asta fiindcă vreme de vreo 
sese de contrariu. „De ce așa ?' 
„Pentru că s-a schimbat șeful de atelier". Din discu
ție a reieșit că noul șef nu se deosebește de cel vechi 
decit printr-o singură trăsătură : ambii sint buni pro- 
iectanți, ambii buni organizatori, ambii... ș.a.m.d., dar 
cel nou este politicos. Și rezultatele economice ale ate
lierului au ajuns la cote pe care acum un an nici cei 
mai optimiști nu le-ar fi preconizat. De ce ? „Fiindcă 
nu mi se mai crispează mina pe rigla de calcul cum 
pățeam înainte cind ascultam de douăzeci de ori pe zi 
bădărăniile celuilalt" — mi-a spus el și mi-a făcut și

l-am intilnit de curind,

un calcul : 20 (de ieșiri grosolane) X 5 (minute de imo
bilitate psihică) X 18 (oameni in atelier) = 1800 de 
minute/om = 30 de ore om pierdute zilnic intr-un sin
gur atelier, dintr-un singur institut, dintr-un singur 
oraș...

...Calcul economic. Estimativ, foarte adevărat. $i 
care mi-a demonstrat că politețea nu este numai „o 
floare la pălărie", cum zicea cineva, ci o componentă, 
deloc minoră, a climatului de muncă. Altcineva îmi 
asemuia — și are multă

PICĂTURA DE CERNEALĂ

doi-trei ani mi se plîn- 
l-am întrebat.

dar motorul o să hiriie, 
dice, anume

dreptate — politețea cu un 
lubrifiant absolut necesar 
funcționării unui motor. 
„Pe cind mitocănia este un 
pumn de praf azvirllt in a- 
celaș.i fin și delicat an
grenaj al muncii și traiului 
cotidian. N-o să-l oprească, 
să tușească, o să se impie-__ ______ ... . ... ... o

dice, anume piese ale lui o să se uzeze mai repede..." 
Adevărat. In ultimii ani, știința a dovedit că rela

țiile interumane in cadrul unui grup au un cuvint 
hotăritor pentru eficiența acțiunilor acelui grup. Spe
cialiști de autoritate au scris tomuri pentru a dovedi 
acest lucru. Haideți să adăugăm acelor tomuri, fiecare 
dintre noi, un rind. Să ne considerăm cercetători știin
țifici însărcinați să studiem efectele politeții. Prin noi 
inșine. Prin comportarea noastră.

George-Radu CHIROVICI

științei și artei conducerii activității 
sociale in general, a economiei in 
special.

Ne-am propus să înfățișăm citito
rilor noștri cîteva note specifice ale 
acestei experiențe, reliefate pregnant 
de activitatea desfășurată în munici
piul București — activitate repre
zentativă in acest sens. De anul tre
cut, funcționează, pe lingă Cabinetul 
municipal de partid, un curs care 
reunește cadre ce fac parte din con
siliile de administrație ale unităților 
cu statut de centrală economică și 
în care sint studiate probleme fun
damentale ale științei conducerii 
economiei. Ineditul său rezidă în 
faptul că este organizat pe baza 
principiului reciclării : funcționează 
în perioade scurte, de trei luni (nu 
un an, cum este de regulă in învă
țămintul de partid) în care au loc 
una-două activități pe săptămină. 
Aceasta oferă posibilitatea unei mai 
rapide parcurgeri a programei și. 
in același timp, a unei continuități 
mai susținute în studiu, cu efecte fa
vorabile asupra aprofundării proble
melor. Cursuri asemănătoare, pen
tru membrii comitetelor de direcție, 
au funcționat în acest an și în sec
toarele Capitalei.

Eficienții, rezultatele pozitive ale 
acestor noi forme de studiu sint le
gate indisolubil de tematica lor nouă, 
de faptul că în programa lor au fost 
introduse și se dezbat o serie de 
teme de deosebită actualitate.

Corelația organică, in cadrul aces
tor cursuri, între economic și politic 
— ne spunea tovarășul Valter Rusu. 
directorul cabinetului de partid al 
sectorului 8 din București — este evi
dențiată de aprofundarea unor ase
menea probleme majore, aflate în 
centrul preocupărilor partidului in 
etapa actuală, cum sint îmbunătățirea 
organizării, conducerii și planificării 
economiei, organizarea pe baza unei 
concep,ii unitare a întregii producții 
sociale, îmbinarea conducerii pe bază 
de plan unic cu dezvoltarea auto
nomiei colectivelor de muncă, folosi
rea conștientă a acțiunii legilor eco
nomice obiective ș.a.

O dată cu studiul acestor teme, 
cu un pronunțat caracter teoretic, 
în tematica cursurilor au fost in
cluse aspecte tchnico-organizatori- 
ce ale științei conducerii intreprin- 
d'iilor socialiste, făcindu-se apel la 
experiența practică de conducere 
acumulată de cadrele cele mai valo
roase. Vii schimburi de idei, de ex
periență au avut loc cu prilejul dez
baterii unor probleme nodale, cum 
sint : independența operativă și mo-

Gheorghe ZAMFIR

(Continuare în pag. a IV-a)

Vizita in R. P. Chineză 
a delegației de partid 
și guvernamentale române

conduse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

t în timpul convorbirilor oficiala

CONVORBIRI ÎNTRE DELEGAȚIA DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALĂ ROMÂNĂ Șl DELEGAȚIA 

DE PARTID Si GUVERNAMENTALĂ CHINEZĂ a
Miercuri după-amiază, la palatul 

Adunării Reprezentanților • Popu
lari din întreaga Chină au avut loc 
convorbiri oficiale între delegația 
de partid și guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România,‘și de
legația de partid și guvernamenta
lă chineză, condusă de tovarășul 
Ciu En-lai, membru al Comitetului 
Permanent al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat.

La convorbiri, din partea română 
au participat tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri. Manea Mă-

nescu, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Dumitru Popa, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, Ion 
Iliescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., George Macovescu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Au
rel Duma, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României la 
Pekin, consilieri și experți.

Din partea chineză au participat 
tovarășii Huan Iun-șen, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful marelui Stat Major 
al Armatei Populara Chineza da

Eliberare, Yao Ven-iuan, membru 
al Biroului Politic, Li Sien-men, 
membru al Biroului Politic, vice- 
premier al Consiliului de Stat, Ciu 
Ui-tzo, membru al Biroului Poli
tic, locțiitor al șefului Marelui Stat 
Major, Ken Biao, membru al C.C. 
al P.C. Chinez, șeful Secției pentru 
relații externe a C.C. al P.C. 
Chinez, Ci Pîn-feî, ministru ad- 
interim al afacerilor externe. Fan 
I, președintele Comitetului pentru 
relații economice cu străinătatea, 
Li Cian, membru al C.C al P.C. 
Chinez, adjunct al ministrului co
merțului exterior. Cian Hai-fun, 
ambasadorul R.P. Chineze la 
București, precum și Li Lien-cin, 
Liu Ka-min și Han Su.

Convorbirile, care au avut loc cu 
acest prilej, s-au desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

La Universitatea politehnică Cinhua
Miercuri dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovarășii 
Manea Mănescu, Dumitru Popa, Ion 
Iliescu, George Macovescu și Aurel 
Duma, membri ai delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, au vizitat 
Universitatea politehnică Cinhua 
din Pekin, important centru de pre
gătire a viitorilor specialiști.

Oaspeții au fost însoțiți de Huan 
Iun-șen, membru al Biroului Poli
tic al Comitetului Central al P.C. 
Chinez, șeful marelui Stat Major al 
Armatei Populare Chineze de Eli
berare, Ken Biao, membru al C.C., 
șeful Secției pentru relații externe 
din cadrul Comitetului Central, 
Cian Hai-fun, ambasadorul R. P. 
Chineze la București.

Oaspeții români s-au bucurat de 
aceleași vibrante manifestări de 
prietenie, prețuire și stimă pentru

conducătorii partidului șl statului 
nostru, pentru Partidul Comunist 
Român, pentru poporul român.

De la intrarea în incinta uni
versității și pînă la clădirea princi
pală, de-a lungul unei alei de a- 
proape un kilometru, mii de stu- 
denți, cadre didactice, funcționari 
ai institutului de învățămînt su
perior salută cu deosebită căldură, 
cu îndelungi urale și ovații pe 
oaspeții români.

în fața clădirii, unde se află sala 
de primire a invitaților de seamă, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu so
ția și membrii delegației sînt în- 
tîmpinați de Si Ciun, locțiitorul 
secretarului de partid, membru 
principal ai Comitetului Permanent 
al Comitetului Revoluționar și al 
conducerii universității, Sie Tiu-i, 
membru al Comitetului Permanent 
al Comitetului municipal Pekin al 
P. C. Chinez și membru al Comite

tului Permanent al Comitetului d« 
partid, vicepreședinte al Comite
tului Revoluționar al Universității, 
Liu Pin, membru de conducere al 
comitetului revoluționar, Ui Sien- 
iun, membru al conducerii comi
tetului revoluționar al universi
tății.

în timp ce urcă scările care duc 
spre sala de recepție, oaspeții și 
gazdele străbat cu greu prin mul
țimea dornică să fie cit mai aproa
pe, să adreseze un cuvînt de sa
lut, să ofere flori.

în sala de primire. Si Ciun adre
sează, în numele conducerii uni
versității, al studenților șl profe
sorilor, al comitetului revoluționar 
și al comitetului de partid, un cu
vînt de bun sosit. El arată cu bu
curie că mulți din cei ce lucrează 
la universitate păstrează vie în a-

(Continuare in pag. a III-a)

In mijlocul studenjilor $i profesorilor de la Universitatea politehnicâ Cinhua
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DIVERS

Unii așteaptă 
să li se ofere, ceilalți 

să li se solicite
După

anul 1930, căpriorul 
de Leonida Pop a

îm- 
râ-

Din 
pușcat 
mas in permanență în fruntea 
trofeelor cinegetice din țară. 
Cele 179 puncte C.I.C. pă
reau o „țintă" greu de atins de 
către orice vînător. Iată însă 
că, la o vînătoare organizată nu 
de mult într-o pădure din a- 
propierea comunei Cefa (Bihor), 
vînătorul Szekely Tiberiu a reu
șit o lovitură „de aur". Tro
feul recoltat de el a stîrnit de 
îndată atenția specialiștilor. 
Măsurătorile (efectuate în mai 
multe rînduri, pentru a se evita 
orice eroare) indicau doborîrea 
vechiului record. Noul trofeu în
trunește 186 puncte C.I.C. Va 
rămîne pe primul loc cel puțin 
tot atîția ani cit și predeceso
rul lui ? Vînătorii au cuvintul !

în
așteptarea 
sentinței

Ion Stroescu din Sinaia, Calea 
Brașov nr. 8, s-a dus acum cîte
va zile in vizită la fratele său, 
Nicolae, pentru a ciocni îm
preună un pahar de vin. Aces
ta, însă, văzind că era deja a- 
mețit de băutură, l-a sfătuit să 
se ducă mai bine la culcare. O- 
fensat de acest îndemn, I. S. a 
sărit imediat la bătaie și, trîntin- 
du-și fratele la podea, a început 
să-l lovească cu tocul pantofu
lui în cap și în regiunea stingă 
a pieptului. Din cauza lovituri
lor primite, acesta a decedat. 
Acum, Ion Stroescu se află în 
anchetă penală, așteptind ca, 
după definitivarea cercetărilor, 
să ia drumul instanței de jude
cată. Un drum pe care, de fapt, 
pornește pentru a doua oară. 
Intrucit în anul 1954 și-a mai 
ucis încă un frate, ispășindu-și 
pedeapsa pronunțată de instanță 
la timpul respectiv. Poate fi si
gur că, la judecarea ’ "
se va ține seama și 
faptă.

procesului, 
de această

Moara
risipei

exista deTn comuna Tunari,
mai mulți ani o moară nefolo
sită. Și, totuși, moara continua 
„să macine". Nu grîu, ci... fon
durile cooperativei agricole din 
localitate, care o închiriase de 
la consiliul popular comunal, 
plătind pentru ea suma de 1 643 
lei pe lună. După un timp, vă- 
zind că moara cu pricina nu-i 
era de nici o trebuință, coo
perativa agricolă a subînchi- 
riat-o cooperativei meșteșugă
rești „Prestarea" pentru suma 
de... 612 lei lunar. Și astfel, în 
fiecare lună, cooperativa agri
colă pierde la această „afacere" 
cîte 1000 de lei. Nu se găsește 
oare nimeni să-i sancționeze așa 
cum se cuvine pe cel ce toarnă 
apă la moara risipei ?

Test 
incendiar

In tehnica turnării metalelor, pe 
plan mondial are loc o adevă
rată ofensivă a noilor tehnolo
gii bazate pe folosirea unor lianți sin
tetici în locul celor organici. Datorită 
caracteristicilor superioare pe care le 
posedă, lianții sintetici conferă mie
zurilor rezistențe ' ridicate, precizie 
dimensională, proprietăți care permit 
diminuarea rebuturilor, obținerea u- 
nor piese de bună calitate, cu tole
ranțe foarte strînse ; în plus, se ob
ține o scurtare importantă a ciclului 
de fabricație, creindu-.se astfel posi
bilitatea de a se realiza pe aceeași 
suprafață și în aceleași unități de 
timp un volum sporit de piese. Pe 
de altă parte, rășinile sintetice înlo
cuiesc uleiurile vegetale (uleiul de 
floarea-soarelui și de in) și destrina, 
produse care pot fi utilizate în alte 
scopuri mult mai folositoare.

Avantajele sînt certe și, de aceea, 
în multe țări lianții sintetici au cîști- 
gat detașat și irevocabil bătălia cu cei 
organici. Dar în țara noastră ? Ca să 
dăm un răspuns la această întrebare, 
ne-am propus să examinăm care este 
stadiul utilizării lianților sintetici in 
turnătoriile întreprinderilor construc
toare de mașini din municipiul 
Brașov.

Investigația întreprinsă a reliefat 
faptul că, la uzinele de autocamioane 
și tractoare, utilizarea noilor lianți a 
trezit interes în rîndul cadrelor de 
specialiști. încercările pentru însuși
rea tehnologiilor bazate pe acești 
lianți au început cu circa 6—8 ani 
în urmă. Folosind căi proprii, spe
cialiștii celor două mari uzine au 
reușit să pună la punct tehnologii 
originale de preparare a amestecu
rilor de miezuri, pornind de la a- 
ceeași rășină : urelitul. Mai recent, 
la uzina de tractoare a fost însușită 
o nouă tehnologie bazată pe un nou 
liant : novolacul. La ora actuală, o 
parte însemnată din piesele turnate 
la cele două întreprinderi se obțin 
pe această cale. -Efectul economic al 
noilor tehnologii s-a concretizat în 
sporirea substanțială a producției de 
piese turnate și în scăderea la circa 
jumătate a cheltuielilor de fa
bricație. Deosebit de pozitiv este fap
tul că la turnătoria de fontă — secto
rul cel mai strangulat de la uzina de 
tractoare — s-au obținut sporuri sub
stanțiale de producție și de produc
tivitate, care in condițiile vechilor 
tehnologii nu puteau fi atinse.

Oricît de bune ar fi aceste rezul
tate, nu putem trece cu vederea că 
în numeroase alte întreprinderi con
structoare de mașini din municipiul 
Brașov se aplică în continuare ve
chile tehnologii, așa-zise clasice, ba
zate pe lianții vegetali, tehnologii 
care au influențat negativ asupra 
nivelului productivității muncii, chel
tuielilor de fabricație și al calității 
pieselor. Chiar și la cele două mari 
uzine — „Tractorul" și „Hidromeca
nica" — continuă să se folosească, la 
turnarea pieselor din oțel, tehnolo
giile clasice.

Ce-i drept, în unele întreprinderi 
au existat încercări timide de folo
sire a lianților sintetici ; dar, lovin- 
du-se de unele greutăți, ele au re
nunțat să-și mai ducă pînă la ca
păt intențiile. Așa este, bunăoară, 
cazul Uzinei nr. 2 din Brașov. Cu 
5—6 ani în urmă, specialiștii uzinei 
au încercat și ei să utilizeze urelitul 
la prepararea amestecurilor de mie
zuri. Din păcate, întîmpinînd unele 
dificultăți, ei au abandonat încercă
rile. trăgînd concluzii pripite, cum că 
lianții sintetici sînt inutilizabili la 
turnarea fitingurilor, piese care au 
în general dimensiuni reduse. între
prinderea continuă să utilizeze și as
tăzi lianți vegetali — circa 340 tone 
pe an. încercări similare, de dată mai 
recentă, s-au făcut și la o altă între
prindere brașoveană : uzina mecanică 
de- material rulant. Dar și aici au 
fost abandonate.

Cum se explică încetineala cu care 
pătrund noile tehnologii în practica 
producției ?

Pe parcursul investigației s-au cris
talizat, în principal, două păreri : una 
a constructorilor de mașini și alta a 
chimiștilor.

Constructorii de mașini, care recu

nosc rămînerea în urmă în acest do
meniu, reproșează chimiștilor faptul 
că nu le asigură lianții sintetici care 
se produc pe scară largă in alte țări. 
Făcîndu-se ecoul acestora, ing. Mihai 
Sandru, metalurg-șef al uzinei de 
tractoare, afirmă : „De ani de zile 
așteptăm de la industria noastră chi
mică lianții solicitați. De ani de zile 
sîntem hrăniți cu promisiuni". La 
rîndul lor, chimiștii învinuiesc pen
tru această rămînere în urmă pe 
constructorii de mașini, care nu ar fi 
receptivi la noile rășini.

— Cererile constructorilor de ma
șini au fost onorate de noi — a de
clarat ing. Pirvulescu, director pentru 
problemele producției la Combinatul 
chimic din Făgăraș. Numai că nu 
prea avem ce onora, deoarece cere
rile lor sînt foarte modeste. Să dau 
un exemplu. Am realizat, la cererea 
constructorilor de tractoare, un no- 
volac cu proprietăți deosebite. El este

Lianții pentru turnătoriile 
fabricilor constructoare 

de mașini solicită 
atenția a două ministere

utilizat numai la această uzină. Can
titățile -solicitate sînt însă mici. Or, 
noi nu putem crea noi capacități pen
tru cantități așa de infime.

Cu alte cuvinte, poziția celor doi 
parteneri s-ar putea rezuma astfel : 
unii așteaptă să li se ofere noi lianți, 
iar ceilalți așteaptă să li se soli
cite.

Un lucru trebuie totuși precizat : 
chimiștii nu se află nici acum în si
tuația de a asigura constructorilor de 
mașini brașoveni rășina turanică pe 
care aceștia o așteaptă de cel puțin 
4—5 ani, rășină care este considerată 
la ora actuală ca avînd proprietăți 
superioare urelitului și novolacului. 
Abia recent chimiștii din orașul 
Victoria au reușit să încheie cerce
tările în faza pilot. Fabricarea ei pe 
o instalație industrială este, sub as
pectul realizării practice, o problemă 
incertă deocamdată. In plus, mai ră
mîne de rezolvat problema obținerii 
materiei prime — alcoolul furfurilic. 
Cert este că cercetările vor continua 
încă mult timp, pînă la obținerea pe 
cale industrială a furanului.

Cine ar trebui să pună grabnic lu
crurile la punct, pentru ca utilizarea 
lianților sintetici să se extindă pe 
scară largă 1

— Evident, cele două ministere in
teresate în rezolvarea acestei proble
me — Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini și Ministerul Indus
triei Chimice — ne-a spus ing. dr. 
Vasile Vulcu, prodecan la Institutul 
politehnic din Brașov, căruia ne-am 
adresat ca unui factor neutru.

După opinia interlocutorului, foru
rile de resort din cele două ministere 
nu și-au pus la inimă această pro
blemă. Ritmul lent în care se intro
duc in producție noi lianți se explică 
prin lipsa de preocupare a M.I.C.M., 
care a lăsat această problemă la la
titudinea întreprinderilor. Multe din 
acestea, lovindu-se de lipsa de expe
riență și neavînd utilaje adecvate și 
cadre pricepute, au preferat să mear
gă pe calea utilizării vechilor teh
nologii.

Continuăm investigația la Institutul 
de cercetări tehnologice pentru con
strucția de mașini.

— Nu poate fi ascuns faptul că nu 
în sectorul producției, ci chiar în cel 
al cercetării stăm foarte rău — a 
precizat dr. ing. Constantin Coșnea- 
nu, șeful laboratorului de turnătorie. 
Activitatea noastră se reduce la cer
cetarea acestor rășini din punct de 
vedere tehnologic. Sînt niște cerce
tări timide.

în privința stadiului în care se 
află utilizarea lianților sintetici în 
amestecurile de miezuri și formare, 
interlocutorul ne-a furnizat o cifră :

abia 20 la sută din piesele turnate se 
obțin pe această cale.

Spre surprinderea noastră, la Di
recția tehnică din M.I.C.M., situația 
utilizării lianților sintetici ne este 
prezentată într-o lumină trandafirie. 
Ing. Mircea Caba, care ne-a fost pre
zentat ca specialistul cel mai com
petent în materie, nu s-a sfiit să de
clare că în acest domeniu „se stă 
foarte bine". în contextul realității, 
această afirmație apare fie ca o ne
cunoaștere a situației din întreprin
deri, fie ca o încercare de eludare 
a adevăratelor stări de lucruri.

S-au confirmat astfel, încă o dată, 
părerile acelora dintre interlocutorii 
noștri care apreciau ca nesatisfăcător 
interesul manifestat ani de zile de 
specialiștii ministerului față de o 
problemă atît de importantă cum este 
cea a lianților sintetici. Vreme înde
lungată, Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini s-a mulțumit să 
poarte un dialog steril cu Ministerul 
Industriei Chimice. Abia anul trecut, 
cele două ministere au reușit în sfîr- 
șit să ajungă la o înțelegere proto
colară, care însă nu oferă încă ga
ranția realizării unor progrese rapide 
în acest domeniu. Au rămas încă o 
mulțime de probleme fără răspuns și 
nu din cele mai neînsemnate.

Rezolvarea grabnică a problemei se. 
impune cu o deosebită acuitate în 
fața specialiștilor din cele două mi
nistere, din considerente lesne de în
țeles. în actualul cincinal se prevăd 
creșteri substanțiale ale producției de 
piese turnate. în mai puțin de un an, 
va fi atinsă o producție de un mi
lion de tone. Or, această importantă 
sarcină nu se va putea realiza ușor 
cu vechile tehnologii. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît cresc și sarcinile pri
vind calitatea și reducerea cheltuie
lilor materiale de producție. Iată de 
ce, introducerea cu toată perseveren
ța și hotărîrea a unor noi tehnologii 
de amestec, bazate pe lianți sintetici, 
se impune de la sine, ca o necesi
tate stringentă.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

JRIS
— porțelan 
de calitate
Ritmul de înnoire a produc

ției la fabrica de porțelan 
„Iris" din Cluj, este destul de 
rapid. Po lingă produsele de 
menaj clasice, au fost introdu
se în fabricație, in acest an, o 
gamă largă de servicii de por
țelan pentru marile restaurante 
din stațiunile montane și de pe 
litoral. Se fabrică noi modele 
de farfurii și cești, platouri și 
salatiere. A fost lărgită, de a- 
semenea. gama produselor pen
tru export, printre care servi
cii de ceai, lapte, cafea și al
tele.

O noutate de ultimă oră la 
„Iris" : organizarea unei secții 
pentru producerea porțelanuri
lor speciale, in care au fost so
licitați să lucreze cei mai buni 
modelori, formatori și decora
tori. Ei execută, printre altele, 
cu multă migală și iscusință, 
coșulețe din porțelan impletite. 
de diferite mărimi, fructiere și 
vaze cu decoruri ingenioase, a- 
tractive. In fotografie : unul din 
sectoarele fabricii „Iris" din 
Cluj.

decit

procesului verbal
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mobiliștii și excursioniștii 
autocarele se opresc, 
înainte de intrarea în Buzău, la 
binecunoscutul „Popas Merei". 
Unitate a cooperației de consum 
buzoiene, „Popasul Merei" asi
gură turiștilor condiții optime 
de recreare.

„Popasul Merei" este, intr-ade
văr. una din unitățile cunoscute 
ale U.J.C.C. Buzău, dar nu sin
gura. Amplasate pe întreg cu
prinsul județului, cele 42 de co
operative de consum, cuprinstînd 
846 unități de desfacere, oferă 
cumpărătorilor o gamă largă de 
bunuri alimentare și industria
le. în județul Buzău funcționea
ză 156 unități alimentare. 139 de 
unități pentru desfacerea pro
duselor industriale, 48 magazine 
universale, 260 de magazine mix
te. un număr mare de restau
rante și bufete. librării, cofetă
rii, chioșcuri cu produse zaha
roase. Demne de menționat smt 
noile unități cooperatiste, prin
tre care magazinul universal din 
comuna Vadu-Pașii, unitățile de 
prestări din Valea Rimnicului și 
din Ulmeni, brutăria de la Po
goanele, precum și magazinele 
universale din Căldărăști și Țin
tești. Sint în curs de dare în fo
losință magazinele sătești de la 
Fîntînele, Mărgăritești și Chi
liile. Un număr de 12 unități 
pentru desfacerea mărfurilor și 
4 unități de alimentație publică 
au fost înzestrate cu mobilier și 
utilaj comercial nou. Peste 100 
de lucrători școlarizați în ulti
mul timp și repartizați la dife
rite unități ale cooperației de 
consum din județ se adaugă per
sonalului existent și își aduc 
contribuția ca fiecare cumpără
tor să fie un oaspete binevenit 
al cooperativelor care se află in 
cîmpia Bărăganului sau în zona 
montană, pe Valea Buzăului sau 
a Rimnicului.

De ce este
mai mare daraua

Din activitatea de zi cu zi, am 
constatat că problema recuperării 
prejudiciilor cauzate prin efectuarea 
unor plăți nelegale, din eroare, ne
cesită în multe unități un mare vo
lum de muncă.

Actele normative în vigoare pre
văd că în astfel de cazuri — ale plă
ților din eroare — unitățile trebuie 
să acționeze la comisia de judecată 
pe cei care au încasat sume de bani 
necuvenite, urmînd ca după soluțio
narea litigiului, pe baza hotărîrii a- 
cestui organ de jurisdicție, să 
se treacă la executare. Dincolo 
de litigiul artificial, pe care-1 cre
ează, această procedură greoaie 
transformă ope
rația recuperării 
într-o imensă iro
sire de timp și e- 
nergie, ajungîn- 
du-se adesea ca 
„daraua să fie 
mai mare decît o- 
caua".

Ce presupune, 
practic, rezolvarea 
unui asemenea li
tigiu ? Se porneș
te, desigur, de la 
constatarea gre
șelii, pe care o 
face de obicei or
ganul de control 
financiar. Pe baza 
de constatare, oficiul juridic întoc
mește „acțiunea de recuperare" —• 
actul .de sesizare a comisiei de jude
cată — însoțit bineînțeles și de dove
zile respective. Urmează apoi întoc
mirea dosarului de judecată, citarea 
părților, după care are loc judecata 
propriu-zisă. Lucrurile nu se termi
nă însă aici. Se încheie procesul ver
bal al dezbaterilor, se redactează ho- 
tărîr.ea ce trebuie comunicată părților, 
după care se trece la executare, care 
la rîndul său implică alte formali
tăți : calcul, chitanțe, operațiuni con
tabile etc.

Făcînd un calcul aproximativ, nu

ocaua

PUNCTE DE VEDERE
PRIVIND PROCEDURA 

RECUPERĂRII 
UNOR PREJUDICII

‘St >.

într-una din zilele trecute, la 
o gheretă metalică (cu pardo
seala din PAL), situată în apro
pierea atelierului de curățătorie 
al uzinei „Progresul“-Brăila, s-a 
semnalat un început de incen
diu. Lingă ea se afla o sursă 
inflamabilă. Pericolul era imi
nent. Deci, alarmă ! Au sosit 
imediat la fața locului cițiua 
pompieri voluntari, dar nefiind 
pregătiți pentru intervenție, 
n-aveau ce face altceva decit... 
să privească. Unii, e drept, au 
alergat pînă la serviciul de de
pozite după stingătoare, dar șe
ful depozitului, Lazăr Milotino- 
vici, a refuzat să li le dea, pe 
motiv că „le are in... inventar". 
In scurt timp, au sosit și pom
pierii militari. Incendiul se stin
sese insă singur. O tragi-comedie 
cu flăcări, față de care organele 
competente nu trebuie să ră- 
mină pasive. Pentru că, altmin
teri, la un caz de adică, o să ia 
foc și pompierii !

Vinul din... 
„anonimat"

O scrisoare anonimă semnala 
că la depozitul de Vinalcool Se- 
garcea (Dolj) se află tn stoc 
mari cantități de băuturi neînre
gistrate în evidențele contabile. 
Lucrătorii biroului local de mili
ție au hotărît să pornească îm
preună cu un specialist pe ur
mele sesizării primite. Verifică
rile efectuate s-au soldat cu în
registrarea în documentele de 
gestiune a nu mai puțin de 9 600 
litri de vin. Vinul... casei ? In 
acest caz, credem că forurile de 
resort nu-i vor trece cu vederea 
pe cei ce l-au ținut atîta vreme 
în... anonimat !

Rubrică redactată de :
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

mai al timpului materializat în în
tocmirea diferitelor acte și formali
tăți la care ne-am referit, se ajunge 
la un rezultat însumînd multe zeci de 
ore. Nu mai vorbim, de consumul de 
energie, de tracasarea la care e supus 
omul aflat în litigiu, care nu 
nici ele elemente neglijabile.

Ceea ce pune în evidență și 
concludent paradoxul situației 
că în marea majoritate a cazurilor, 
salariatul în cauză nici măcar nu 
contestă primirea sumei respective 
„fără drept", declarîndu-se de acord 
că o restituie. Practic, deci, nici mă
car nu există litigiul ca atare. Pe de 
altă parte, formalismul acestei prac

tici este și mai evi
dent atunci cînd 
se desfășoară, 
pentru recupera
rea unei sume de 
cîțiva lei. Numai 
chelutielile ma
teriale ăle unită
ții — fără a pune 
la socoteală și iro
sirea de timp și 
forță ce nu apare 
in bilanțul con
tabil — întrec de 
multe ori valoarea 
sumei urfhărite.

Fără îndoială, 
nu susțin să se 
asupra sumelor

sint

mai 
este

„închidă ochii" 
plătite ilegal de către unități. Este 
vorba de pagube aduse avutului ob
ștesc și, oricît de mică ar fi valoa
rea lor, ele trebuie reparate. Nu 
sînt nici pentru reglarea unor a- 
semenea conturi pe o cale arbi" 
trară — prin directa reținere din 
salariu — cum în practică am în- 
tîlnit la unele unități. Aceasta consti
tuie o ilegalitate care ar putea des
chide drumul multor abuzuri. Pledez 
însă pentru o procedură legală sim
plă, care, evitînd complicațiile actu
ale, să asigure totuși posibilitatea 
reparării prejudiciilor aduse avutului 
obștesc și totodată apărarea angaja
tului de orice abuz. In acest sens, în 
situația în care angajatul recunoaște 
primirea sumei fără drept și se de
clară de acord să o restituie, consi
der că aceasta poate fi încasată di
rect pe baza unei chitanțe. Se pare 
că actualmente, în concepția multor 
funcționari de la serviciile financi
are, această modalitate este respinsă 
pe motiv că „nu au cum să facă for
ma de plată". Argumentul este desi
gur șubred și vădește numai aceeași 
și aceeași închistare birocratică, care 
dă atît de mult de furcă tuturor. 
Pentru eventualitatea cînd suma ce 
trebuie recuperată este mai mare și 
nu. poate fi plătită imediat, consider, , 
că nu există nici un impediment' le
gal să se recurgă la „angajamentul ,, 
de plată". O asemenea modalitate, 
consacrată prin art. 32 din Legea nr. 
22/1969 și aplicată în cazul lipsurilor 
în gestiune, îndeplinește toate con
dițiile : și pe cele vizind asigurarea 
recuperării daunelor aduse avutului 
obștesc și pe cele privind apărarea 
angajatului de orice abuz.

Pe această linie propun ca anga
jamentul de plată să se extindă le
gal ca titlu executoriu pentru orice 
sumă, indiferent din ce provine, dacă 
cel în cauză consimte și recunoaște 
pabuga produsă. Folosirea angaja
mentului de plată ca titlu executor 
este cea mai accesibilă și eficientă 
procedură de urmărire rapidă a re
cuperării pagubelor. De aceea consi
der că în această privință trebuie să 
intervină organele centrale de spe
cialitate, Ministerul Finanțelor și Mi
nisterul Muncii.

Carol BORA
șeful serviciului
control unități economice,
Consiliul popular al județului Dolj
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mărcii 
Clujana" a trecut de 

mult peste hotarele țării, 
aceasta sg datorește, fără 
îndoială și celor 6 000 de 
salariate ale Combinatu
lui de pielărie și încăl
țăminte din Cluj, dragos
tei lor pentru meserie, 
măiestriei profesionale și 
exigenței lor față de ca
litate. Efortului cotidian 
al salariatelor, conduce
rea combinatului îi răs
punde prin crearea unor 
condiții de muncă potri
vite cu specificul feminin 
al multor secții de fabri-- 
cație. Tovarășul Gheor
ghe Mărinceanu, director 
general, ne informa că 
în toate lucrările de dez
voltare a capacității în
treprinderilor s-a avut în 
vedere îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. Din cei 
300 milioane lei investiți 
în ultimii doi ani în ast
fel de lucrări, 15 milioa
ne au fost destinați gru
purilor sociale, instalații
lor de aerisire etc. Uni
tăți ale combinatului — 
fabrica de încălțăminte 
„Ardeleana" din Alba Iu- 
lia, fabrica 
„Vidra" din Orăștie, fa
brica de mănuși din Tg. 
Mureș, fabrica de articole 
de sport din Reghin — 
au fost reînnoite ; paralel 
cu îmbunătățirea condi
țiilor la locul de muncă, 
s-au amenajat vestiare, 
dușuri, camere de igienă 
a femeii, creșe. La fabri
ca de încălțăminte din 
Cluj — unde dezvoltarea 
s-a tradus în fapt, prin 
apariția unei noi unități 
— grupurile sociale, in
stalațiile de condiționare 
a aerului au constituit o- 
biective 
proiect, 
vechi n-au fost 
în acest an, intră in exe
cuție și se termină lu
crări a căror valoare se

ridică la peste 3 milioa
ne lei, constînd în insta
lații de ventilație, de aer 
condiționat.

— Sumelor pentru in
vestiții sus-amintite — 
ne-a relatat mai departe 
directorul general — li 
s-au adăugat și altele 
(după părerea mea, impor
tante), care vor contribui 
la îmbunătățirea, în conti
nuare, a condițiilor de 
muncă și de viață ale 
muncitoarelor noastre. Am 
alocat 10 milioane 
pentru construcția a 
de apartamente ; o 
mătate dintre ele au 
fost date în folosință,
nul acesta începe con
strucția a două cămine 
pentru tineret — unul 
pentru băieți și altul pen
tru fete — cu o capaci
tate totală de 410 locuri. 
Intenționăm să ne aso
ciem cu întreprinderile 
învecinate — „Unirea" și 
„Carbochim" — pentru a 
dezvolta căminul și creșa 
la nivelul cerințelor, in 
prezent nesatisfăcute, mai 
ales la creșă. Urmărim 
cu atenție activitatea can- 
tinei-restaurant, unde un 
mare număr dintre sala
riate iau masa, pe bază 
de abonament sau meniu 
la alegere. Pe lingă can
tină funcționează un bu
fet central, precum și cî
teva „filiale", în secții — 
unele fixe altele mobile 
— care oferă tot felul 
de gustări și dulciuri. 
(Cu privire la cantină, 
am consemnat și o ob
servație critică, formula
tă sub formă de întreba
re : de ce nu se prepară 
și meniuri dietetice ? — 
n.n.).

In cursul vizitei făcute 
în întreprindere, al con
vorbirilor cu reprezen
tanții sindicatului, cu 
muncitoarele, am consem
nat grija efectivă a con-

ducerii combinatului pen
tru crearea unui mediu 
ambiant agreabil, a unei 
atmosfere plăcute la lo
cul de muncă, strădania 
de a le ușura efortul, de 
a le ajuta in rezolvarea 
problemelor lor de mame 
și gospodine. Interesant 
ni s-a părut mai ales fap-

rului Nicolae Mărgineanu. 
In cele cîteva luni de 
existență, laboratorul și-a 
dovedit, din plin, utilita
tea. S-au pornit cîteva 
acțiuni interesante : au 
fost întocmite fișe perso
nale pentru fiecare sala
riat, cuprinzînd rezultate
le examinării medicale

alcătuite mai omogen, pe 
criterii de simpatie, de 
potențial și ritm de mun
că egale sau apropiate, 
etc. (doleanță exprimată, 
de altfel, de tinerele 
muncitoare în chestiona
rul social-cultural lansat 
de laboratorul nostru). 
Pe baza studiilor intre-

exemplu, la tăbăcărie, la 
ștanță, la vopsitorie ș.a. 
— care nu trebuie să fie 
făcute de către femei. 
Conducerea întreprinderii 
s-a arătat dispusă 
înlocuiască, 
posibilitatea 
nească o funcție pe mă
sura puterii lor. Nu văd

să le 
oferindu-le 
să îndepli-

PSIHOSOCIOLOGIA SI ERGONOMIA
Vin timpul activității de ocrotire

a femeii salariate
DIN EXPERIENȚA COMBINATULUI

de pielărie și Încălțăminte cluj

importante în 
Nici clădirile 

uitate :

tul că acestei preocupări, 
în combinatul 
s-a pus, recent, 
științifică : în 
anul acesta, a 
ță un laborator 
țări psiho-sociologice, 
cadrul căruia 
șoară activitatea un psiho
log și un sociolog (din 
păcate, încadrați ca eco
nomiști, pentru că sche
mele de personal nu pre
văd asemenea funcții), 
sub îndrumarea profeso-

clujean, i 
o temelie 
ianuarie, 

luat fiin- 
de cerce- 
_ . în 

își desfă-

și psihologice ; pe baza 
acestora, s-au făcut reco
mandări cu privire 
locul de muncă cel 
adecvat aptitudinilor 
stării de sănătate ale ... 
căruia. „In intențiile noas
tre, ne spunea Adriana 
Nebela, psiholog, intră și 
întocmirea unui studiu al 
microclimatului de grup. 
Ideal este — și credem 
că vom realiza acest lu
cru — ca diferitele co
lective de muncă să fie

prinse și a celor 28 de 
monografii profesionale, 
din industria încălțămin
tei, s-au și delimitat 
funcțiile cele mai potri
vite pentru femei. Din 
confruntarea acestor re
zultate cu realitatea din 
întreprindere a reieșit 
că, în general, femeile 
sînt încadrate pe posturi 
adecvate. Există însă și 
situații care se cer solu
ționate ; sînt anumite o- 
perații mai grele

de ce, printre altele, con
trolul de calitate nu ar 
fi încredințat femeilor, a 
căror exigență 
dită.

Merită a fi 
te și o serie 
finalizate pe linie de er
gonomie. Pornind de la 
constatarea că scaunele 
rotative obișnuite din sec
țiile de cusut nu sînt 
prea comode — după 
două-trei ore de la înce
perea lucrului, muncitoa-

rele dădeau semne de o- 
boseală, din cauza spăta
rului rigid — în colabo
rare cu Institutul de igie
nă s-a elaborat un nou 
tip de scaun, care asigu
ră o poziție corectă, co
modă, un loc de spriji
nire a cotului, un suport 
pentru picioare. Experi
mentarea lui a dat re
zultate bune. Atelierul de 
tîmplărie al intreprinde- 

' rii a executat cîteva sute 
de asemenea scaune, cam 
40 la sută din numărul 
necesar. Tot în secția cu
sut a fost înlocuit foar
fecele obișnuit, de care 
muncitoarele se serveau 
în fiecare clipă, cu unul 
de o construcție specială, 
care Ie ajută să consume 
de trei ori mai puțin 
timp și energie pentru 
aceeași operație. Sînt în 
curs și alte studii și ac
țiuni întreprinse de acest 
laborator — cu sprijinul 
institutelor de specialitate 
— menite să ofere solu
ții pentru diminuarea 
zgomotului din secțiile de 
ștanțat și tălpuit, înlătu
rarea trepidațiilor, com
baterea monotoniei lucru
lui la bandă și a altor 
factori nocivi sau de dis
confort.

Referitor la acești fac
tori și la condițiile de 
igienă din secțiile de fa
bricație, am avut o con
vorbire cu directorul spi
talului grupului de ‘ 
prinderi din care 
parte și „Clujana", 
cui primar Eugen 
Fără a contesta eforturi
le materiale reale ce s-au 
făcut și continuă 
facă. în acest sens, 
locutorul a relevat 
serie de carențe, 
că investițiile oare 
în grupuri sociale 
mult mai eficiente 
la stabilirea lor, 
consultați și specialiștii

să se 
inter- 

și o 
„Cred 
se fac 
ar fi 
dacă, 

ar fi

în problemele de igienă 
și protecție a muncii. 
Iată, de pildă, la „Cluja- 
na“ : problema ventila
ției nu este rezolvată ; 
instalațiile existente nu 
au fost concepute în con
cordanță cu necesitățile. 
Deși grupurile sociale 
sînt, mai toate, noi, in
stalațiile sanitare sint 
insuficiente, ca număr ; 
nu există, nici măcar în 
secțiile noi, un spațiu 
unde muncitoarele să-și 
ia gustarea. Asemenea ne
ajunsuri ar fi putut fi 
evitate dacă amintita con
sultare s-ar fi făcut. Am 
fi dorit, de asemenea, ca 
la fiecare etaj să existe 
o cameră de urgență. (A 
existat una singură, dar 
și aceea a primit altă 
destinație ; același lucru 
se intîmplă și cu camere
le de igienă a femeii : cu 
toată împotrivirea noas
tră. ele sînt folosite mai 
mult ca magazii de mate
riale). Toate aceste obser
vații nu sînt necunoscute 
pentru conducerea combi
natului»— cu care, de alt
fel, conlucrăm strins. S-au 
luat și unele măsuri. Dar, 
după părerea mea, nu s-a 
mers pînă la capăt, pentru 
ca neajunsurile să fie în
lăturate definitiv".

Răspunderea pentru sta
rea sănătății salariatelor 
este, desigur, aceea care 
a dictat intransigența 
acestor observații. Ele 
sînt însă îndreptățite și 
credem că bunele rezul
tate. pe tărim social, ob
ținute în această impor
tantă unitate a industriei 
ușoare, constituie o che
zășie a înlăturării semna
latelor aspecte negative, 
a căror rezolvare, din 
cite am înțeles, stă în pu
terea conducerii combina
tului.

Rodica ȘERBAN
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VIZITA In r. p. chineză a delega tiei SARCINI DE PRIMĂ IMPORTANȚA

DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE

CONDUSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Primire caldă, cordială în laboratoarele Universității

(Urmare din pag. I) 

aici, în 1964, 
Ceaușescu.

a prezentat

mintire vizita făcută 
de tovarășul Nicolae 

în continuare, el 
oaspeților date privind activitatea 
universității. întemeiată în 1911, u- 
niversitatea cunoaște o puternică 
dezvoltare în ultimii ani, avînd 
astăzi 11 facultăți — printre 
care de electronică, energetică, con
strucții de mașini, mecanică — cu 
peste 50 de specialități. Aici învață 
2 800 de studenți proveniți din rîn- 
durile muncitorilor, țăranilor și 
militarilor. Ei sînt selecționați din
tre oamenii cu o bogată experiență 
în activitatea practică, ceea ce îi 
ajută la însușirea mai rapidă a cu
noștințelor teoretice. După absol
vire, ei se reîntorc la locurile de 
muncă de unde au provenit. Siste
mul de învățămînt este, în etapa ac
tuală, în plin proces de reorganizare, 
avînd drept scop împletirea a trei 
preocupări : studiul, cercetarea 
științifică și activitatea directă, ne
mijlocită, în producție. Prin apli
carea acestui principiu, universita
tea s-a transformat într-un com- 
\jlex care, în afară de amfiteatre și 
săli de cursuri, include cinci fa
brici, numeroase ateliere de pro
ducție, o bază de cercetări știin
țifice și o fermă agricolă. în ace
lași timp, ea întreține legături con
tractuale cu 45 de întreprinderi din 
diverse regiuni ale țării — unde 
studenții lucrează efectiv anumite 
perioade. Scopul nostru — a spus 
Si Ciun — este pregătirea unor 
cadre cu înaltă conștiință socia
listă și cu un grad ridicat de civi
lizație și cultură. Noul sistem de 
învățămînt este în curs de experi
mentare. Am dori să arătăm sincer 
tovarășilor români — a spus vor
bitorul — că mai există unele 
greutăți și lipsuri, dar sîntem hotă- 
rîți să căutăm căile cele mai po
trivite pentru perfecționarea învă- 
țămîntului.

în cadrul discuției care a avut 
loc, studenți, cadre didactice, re
prezentanți ai organizației de 
partid și ai comitetului revoluțio
nar au relatat despre preocupările 
lor, despre bogata activitate care 
se desfășoară aici pentru educarea 
comunistă a tineretului, în scopul 
pregătirii lui temeinice pentru 
muncă și viață, pentru a fi cît mai 
util societății.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
ce a mulțumit pentru primirea 
făcută, a salutat călduros gazdele 
in numele întregii delegații de 
partid și guvernamentale române, 
precum și din partea studenților și 
cadrelor didactice din țara noas
tră. După cum știți, a spus vorbi
torul, ne aflăm într-o vizită de 
prietenie, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez și a guvernului Republicii 
Populare Chineze. Sîntem deose
bit de satisfăcuți de faptul că, in 
cadrul acestei vizite, avem posibi
litatea să cunoaștem activitatea 
universității dv., preocupările pri
vind dezvoltarea învățămîntului și 
legarea sa de viață, de practică.

Am auzit multe despre Univer
sitatea Cinhua, care este renumită 
prin preocuparea de a desfășura 
întreaga activitate în strînsă legă
tură cu interesele poporului, ale 
construirii socialismului. Desigur, 
dezvoltarea învățămintului, a știin
ței este o problemă de bază a so
cietății socialiste, a spus tovarășul 
Ceaușescu. Numai slujirea inte
reselor clasei muncitoare, ale ma
selor revoluționare le asigură acest 

roi important, așa cum ați arătat, 
de altfel, și în expunerile dv.

împărtășind celor prezenți pre
ocupările existente în țara noastră 
în vederea îmbinării studiului cu 
activitatea practică de producție, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
levat că aceasta cbhtribuie, tot
odată, ia strînsă uiiitâte între clasa 
muncitoare și intelectualitate.

în încheiere, secretarul general 
al P.C.R. a menționat utilita
tea unor contacte strînse între 
Universitatea Cinhua și Universi
tatea din București, a urat studen
ților și corpului didactic succese în 
activitatea pe care o desfășoară în 
însușirea și aplicarea marxism- 
leninismului.

Toți cei prezenți aplaudă cu în
suflețire.

în continuare, oaspeții români 
sînt invitați să viziteze cîteva din 
facultățile universității. Pe un pla
tou din apropierea facultății de con
strucții auto se află mai multe 
camioane de patru tone, în stadiu 
de prototip. Ele au fost concepute 
și realizate în întregime de stu
denți și cadre didactice, în colabo
rare cu muncitorii. Membrilor de
legației le sînt prezentate princi
palele caracteristici tehnico-func- 
ționale ale acestor prototipuri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
preciază această realizare obținută 
de colectivul facultății de construc
ții auto, căruia îi urează noi suc
cese în activitatea de viitor.

în timpul discuției dintre mem
brii delegației și gazde, un student, 
adresîndu-se tovarășului Ceaușescu, 
spune :

— Știm că industria construc
toare de autocamioane din Româ
nia a atins un înalt nivel de dez
voltare și am dori să ne împărtă
șim reciproc experiența.

— Este o propunere bună — re
marcă tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
într-adevăr, putem stabili o fruc
tuoasă colaborare.

La facultatea de mecanică fină, 
oaspeților le este prezentată o ma
șină de așchiere cu comandă-pro- 
gram, realizată prin mijloace pro
prii. Datorită caracteristicilor sale 

• tehnice superioare, s-a putut obține 
un spor 
10 ori.

„Cînd 
în 1964, 
— spune unul din cei de față — 
ne aflam în stadiul experiențelor. 
Acum sîntem fericiți să vă arătăm 
că am înfăptuit ce ne-am propus".

în semn de omagiu, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i se oferă în dar 
un cilindru din cristal organic pe 
care mașina cu comandă-program 
gravează pe loc, în limbile română 
și chineză, cuvintele „Trăiască prie
tenia dintre poporul chinez și po
porul român".

La intrarea în facultatea de e- 
lectronică, oaspeților le sînt pre
zentate semiconductoare și circuite 
integrate miniaturizate. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și soția sa sînt 
invitați să examineze la microscop 
aceste miniaturi ale tehnicii.

Următorul obiectiv al vizitei a 
fost centrul de calcul al facultății, 
unde oaspeții români asistă la o 
demonstrație practică cu un calcu
lator de tip mic, proiectat și reali
zat de profesori, studenți. și mun
citori în scopuri practice. în cinstea 

al productivității de peste

ne-ați vizitat prima dată; 
dragă tovarășe Ceaușescu

I

oaspeților, calculatorul este progra
mat să execute o melodie româ
nească.

Pe tot parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu, membrii delegației se 
opresc în. repetate rînduri pentru 
a sta de vorbă cu studenții, profe
sorii și muncitorii venîți să-i întîm- 
pine, pentru a răspunde salutului 
lor, pentru a se fotografia împreu
nă cu ei.

La încheierea vizitei, mii de stu
denți s-au adunat în fața clădirii 
principale pentru a saluta din nou 
pe solii poporului român.

Adresîndu-se celor prezenți, 
care ovaționau și aclamau cu 
însuflețire, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, d«Pă ce ,e-a 
dresat un călduros 
partea delegației române, a ex
primat deosebita satisfacție pen
tru vizita făcută la universitate, 
puternic centru de educație revo-

a-
salut din

Convorbiri intre președintele Nicolae Ceaușescu
și prințul Norodom Sianuk
»

Miercuri seara au avut loc la re
ședința oficială a delegației ro
mâne convorbiri între Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și Norodom Sianuk, șeful 
statului și președintele Frontului 
național unit al Cambodgiei.

[n timpul convorbirii între președintele Nicolae Ceaușescu și prințul Norodom Sianuk

Iuționară. de dezvoltare a științei 
și culturii proletare, socialiste.

Ni s-a vorbit despre succesele 
pe care le-ați obținut in ultimii ani 
— a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — despre preocupările 
privind legarea invățămîntului do 
producție, de practică, de viață, 
pentru ca, intr-adevăr, intelectua
litatea să meargă strîns unită cu 
clasa muncitoare, cu țărănimea, cu 
poporul, astfel ca cei ce învață să 
slujească într-adevăr cauza socia
lismului.

După cum știți. între partidele 
noastre, între popoarele român și 
chinez sînt relații de strînsă prie
tenie. Noi am dori ca, urmînd 
exemplul acestor relații, tineretul 
și studenții, intelectualitatea din 
universitatea dumneavoastră și stu
denții și cadrele didactice din 
București, din România, să dezvol
te strînse legături de prietenie.

Cunoașteți că forța revoluționa
rilor constă în solidaritate, in uni
tate, a arătat conducătorul dele
gației române. De aceea, trebuie 
să facem totul pentru a întări 
prietenia dintre partidele și po
poarele noastre, dintre toate for
țele antiimperialiste. Uniți, noi pu
tem să infrîngem imperialismul și 
să asigurăm victoria socialismului 
in întreaga Vime, victoria păcii.

Vă urez din toată inima succese 
tot mai mari în activitatea dv. Să 
invățați și să munciți pentru a ri
dica tot mai sus steagul luptei 
revoluționare, al luptei pentru so
cialism.

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost, subliniate cu 
îndelungi ovații, cu urări în cin
stea prieteniei dintre 
partide și popoare.

în numele întregului 
universității, tovarășul

cele două

colectiv al 
Si Ciun a

Tovarășa Elena Ceaușescu

a vizitat Palatul de vară
tovarășa 
de tova-

Miercuri după-amiază, 
Elena Ceaușescu, însoțită 
rășa Lim Cia-mei, soția tovarășu
lui Li Sien-nien, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, a făcut o vizită la 
de vară din capitala Chinei, 
luat parte tovarășa Maria 
soția ambasadorului român 
kin.

Palatul este un complex 
vilioane durate în stilul 
chinezesc și împodobite cu

Palatul 
A 

Duma, 
la Ve

de pa- 
clasic 

nume-

Din partea română au partici
pat : Ion Gheorghe Maurer, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, George 
Macovescu și ambasadorul Româ
niei la Pekin, Aurel Duma, iar din 
partea cambodgiană — Penn Nouth, 
premierul guvernului regal de 
Uniune Națională al Cambod-

V - ' A
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vorbitorul, 
un imbold 
în vederea 

de mare

exprimat încă o dată sentimentele 
de profundă recunoștință ale stu
denților, cadrelor didactice și 
muncitorilor pentru vizita delega
ției române conduse de tovarășul 
Ceaușescu. Vizita dumneavoastră, 
aprecierile și urările pe care ni 
le-ați adresat, a spus 
constituie pentru noi 
spre a munci mai bine, 
înfăptuirii obiectivelor 
importanță care ne stau în față.

în încheiere, el a exprimat ura
rea ca prietenia revoluționară din
tre cele două partide și popoare să 
dăinuiască în veci.

în timpul vizitei la Universita
tea Cinhua, numeroși studenți și 
cadre didactice au ținut să împăr
tășească ziariștilor români bucuria 
de a avea în mijlocul lor pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pe cei
lalți oaspeți români, admirația 

înfăptuirile poporului 
edificarea unei economii 
puternice, în dezvoltarea 
culturii.

față de 
român în 
socialiste 
științei și

Deosebit de emoționată, studenta 
Tzao Fan a arătat că acest eveni
ment însemnat al prieteniei chino- 
române i-a inspirat o poezie pe 
care a închinat-o oaspeților. Ver
surile sale exprimă bucuria însu
flețită a studenților la vestea că 
vor primi vizita conducătorilor ro
mâni, trăinicia legăturilor care 
unesc cele două popoare și care 
fac să dispară distanțele, prețuirea 
pentru trecutul eroic al poporului 
român și pentru prezentul său plin 
de măreție. Ea își încheie versurile 
cu urarea ca „Prietenia dintre cele 
două popoare să fie tot atît de 
înaltă cum sînt Carpații și Hima
laia",

Reportaj realizat de
Ion MĂRGINEANU 
Romulus CĂPLESCU 
Ion GAEAȚEANU

roase picturi pe lemn și sculpturi 
în bronz de înaltă valoare artis
tică. Pavilioanele sînt dispuse în- 
tr-un parc imens, în mijlocul că
ruia se află un lac artificial. Pala
tul de vară este astăzi unui dintre 
cele mai agreate locuri de odihnă 
ale locuitorilor capitalei chineze.

Tovarășa Elena Ceaușescu s-a 
interesat îndeaproape de istoricul 
și construcția acestui original pa
lat.

giei, T’Khhon și Thiounn Prăsi th, 
miniștri, Sisowath Methavi, director 
de cabinet, și Ker Meas, ambasado
rul Cambodgiei în R.P. Chineză.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

(Urmare din pag. I)

Recoltarea în timp scurt — ma
ximum 10—12 zile — a cerealelor 
impune ca toate combinele și cele
lalte utilaje să fie pregătite în mod 
exemplar. Potrivit datelor existente 
la minister, in stațiunile de meca
nizare a agriculturii din unele ju
dețe cum sînt Ialomița, Dolj, Cluj, 
repararea combinelor se apropie de 
sfîrșit. Cu toate că timpul este 
avansat, iar în zonele din sudul țării 
orzul a început să se îngălbenească, 
la ora actuală există numeroase com
bine, prese de balotat paie și alte 
utilaje, care nu au fost puse în stare 
de funcționare. Repararea combine
lor este întîrziată îndeosebi în jude
țele Olt. Teleorman, Prahova, cărora 
li ee adaugă numeroase alte județe, 
unde secerișul începe ceva mai tirziu. 
Această întîrziere este pusă, în
deosebi, pe seama lipsei unor pie
se de schimb. Este adevărat că 
industria se află în restanță cu li
vrarea unor repere. Dar tot atît 
de adevărat este și faptul că rămî- 
nerile în urmă se datoresc slabei or
ganizări a muncii, lipsei de preocu
pare pentru recondiționarea unor 
piese care mai pot fi folosite. Este 
necesar ca, paralel cu eforturile care 
se fac de către Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor și Ministerul Indus
triei Construcțiilor d'» Mașini pen
tru asigurarea pieselor de schimb și 
a altor materiale necesare, toate în
treprinderile agricole de stat și sta
țiunile de mecanizare a agriculturii 
să ia măsuri mai energice pentru 
recondiționarea și redistribuirea în
tre unități a pieselor de schimb 
existente. Acțiunea trebuie astfel 
condusă incit repararea utilajelor 
care vor lucra in campania de re
coltare să se încheie pînă cel mai 
tîrziu la 10 iunie in județele din sud 
și pînă la 15 iunie în cele nordice.

O deosebită atenție trebuie acor
dată calității lucrărilor de reparații 
la combine și piese de balotat paie, 
asigurîndu-se bruia lor funcționare 
pe toată durata campaniei de recol
tare. Combinele trebuie astfel re
glate și etanșeizate incit să se pre- 
întîmpine pierderile de boabe. Co
misiile care recepționează utilajele 
trebuie să facă un control exigent, 
să nu neglijeze nici un amănunt, să 
urmărească modul cum se înlătură 
defecțiunile pe care le constată.

în egală măsură, conducerile 
S.M.A. și I.A.S. trebuie să asigure 
toate condițiile pentru ca în timpul 
desfășurării lucrărilor, utilajele să 
fie folosite cu capacitatea maximă. 
In acest scop trebuie rezolvate o 
serie de probleme : asigurarea nu
mărului corespunzător de tractoriști 
care să permită organizarea lucrului 
în două schimburi, crearea unor 
stocuri de carburanți și, bineînțeles, 
procurarea unor piese de schimb, 
la acele repere care de obicei se 
uzează mai repede. Ministerul a fă
cut unele precizări în această pri
vință, de care organele agricole tre
buie să țină seama. Avînd în vedere 
volumul mare de lucrări care vor 
trebui executate în această perioadă 
la recoltat, transportul produselor, 
efectuarea arăturilor de vară și în- 
sămînțarea culturilor duble, se im
pune ca peste tot tractoarele să fie 
folosite în două schimburi. Pentru 
completarea numărului de mecani
zatori vor trebui atrași în această 
muncă membrii cooperativelor agri
cole care s-au pregătit în meseria de 
tractorist, mecanicii din ateliere, al ți 
oameni din întreprinderi și instituții 
care cunosc conducerea tractorului și 
de care unitățile respective se pot 
lipsi momentan.

Grăbirea lucrărilor de recoltare 
presupune folosirea judicioasă a 
combinelor. In acest scop se impun 
unele măsuri organizatorice care să 
fie luate încă de pe acum. întrucît 
nu este economic să se deplaseze 
combine din nord în sud — aceasta 
încarcă foarte mult prețul de cost 
al lucrărilor — trebuie să se organi
zeze, in cadrul fiecărui județ, redis
tribuirea utilajelor, astfel îneît să re
vină o suprafață aproximativ egală de 
cereale pentru fiecare combină. întru
cît în județele din sudul țării recolta 
de cereale este foarte bună, s-« luat 
măsura ca toate combinele pe care 
industria le va livra în această pe

ÎN ACTUALUL CINCINAL

Industria locală bistrițeană
își va dubla

Beneficiind de alocarea unor 
importante fonduri de investi
ții, industria locală a județului 
Bistrița-Năsăud și-a sporit in 
cincinalul trecut capacitățile de 
producție cu o fabrică de conser
ve din fructe, o turnătorie de 
fontă și noi secții înzestrate cu 
utilaje moderne.

Datorită măsurilor întreprinse 
pe linia îmbunătățirii organiză
rii producției, ridicării produc
tivității muncii și a eficienței e- 
conornice a fiecărei unități în 
parte, în 1970 producția globală 
realizată 4e industria locală 
bistrițeană a fost de două ori 
mai mare față de anul 1965.

Dispunînd de meseriași cu o 
înaltă calificare, Industria lo
cală din Bistrița a fost în putere 
să-și creeze și o secție de fa
bricare a mobilei, devenind în 
scurt timp cunoscute si solici
tate pe piața internă și la ex
port camerele combinate de ti
pul „Bistrița 1“ și „Bistrița II“, 
bucătăriile model „Bistrița" și 
„Mioara", canapelele „1 Mai“ și 
„Carpați", precum și tipurile 
noi de biblioteci, mese pentru 
radio și televizoare.

Intrarea în funcțiune a turnă
toriei de fontă a dat posibilita
tea realizării aici a unor piese 
cu largi utilizări industriale. 
Extinsă și modernizată, secția 
metalurgică și-a sporit relațiile 
de cooperare cu marile uzine 
„Tehnofrig" și „Unirea" din 
Cluj, cărora le livrează un în
semnat număr de repere nece
sare utilajelor pe care acestea 
le realizează. Industria locală 
bistrițeană și-a dezvoltat, tot
odată, sectorul materialelor de 
construcție, realizînd anual, 

rioadă să fie repartizate acestor 
zone.

Așa cum arătam, ploile din ulti
mele zile au cauzat căderea cerea
lelor păioase pe mari suprafețe. La 
acestea se adaugă cele îmburuienite, 
amplasate pe pante, precum și 
cele pentru care nu sînt asigurate 
combinele necesare terminării recol
tării în 10—12 zile în fiecare uni
tate. Toate aceste suprafețe trebuie 
recoltate manual. De aceea, planurile 
de măsuri pentru seceriș, care se 
întocmesc de către unitățile agri
cole trebuie să țină seama de acest 
element nou. Trebuie luate măsuri 
grabnice pentru asigurarea coaselor 
și a secerilor. Meseria de cosaș, 
in multe locuri s-a uitat, dar ea 
trebuie reînviată pentru că în cazuri 
excepționale, cum este situația din 
acest an, griul trebuie recoltat ma
nual pe suprafețe mari. Recoltarea 
manuală a cerealelor păioase poate 
fi și mai eficientă prin organizarea 
cooperării și întrajutorării între uni
tățile agricole, găsindu-se forme po
trivite de plată și decontare.

Pentru preluarea cerealelor la fon
dul de stat trebuie făcute, de aseme
nea, unele pregătiri care să țină 
seama că produsele ar putea să 
aibă o umiditate mai mare. De aceea 
bazele de recepție trebuie curățate 
și dezinfectate din vreme, iar utila
jele de uscat cereale să fie puse de 
pe acum in bună stare de funcționare. 
Trebuie făcute calcule exacte prin 
care să se coreleze capacitatea de 
depozitare cu cerealele care se vor 
primi în această perioadă în bazele 
de recepție. în județul Ialomița, de 
exemplu, analizindu-se această pro
blemă s-a constatat că silozurile nu 
vor putea primi întreaga cantitate de 
cereale, deoarece ele sînt ocupate in 
parte cu alte produse. Paralel cu a- 
sigurarea spațiilor de depozitare, în
treprinderile județene de valorificare 
a cerealelor să definitiveze planul de 
afluire a griului pe unități — C.A.P. 
și I.A.S. — în bazele de recepție, ast
fel ca operațiunea de transport și 
preluare să se facă rapid.

Paralel cu pregătirea pentru recol
tat să fie create toate condițiile pen
tru insămînțarea de culturi duble 
pe suprafețe cit mai mari. Con
dițiile climatice din acest an sînt 
deosebit de favorabile ca pe terenu
rile care se recoltează în vară să se 
obțină a doua cultură : porumb pen
tru boabe, pentru masă verde și alte 
furaje. Vegetația cerealelor păioase 
este mai avansată și, ceea ce este mai. 
important, pămîntul are o rezervă 
mare de apă, ceea ce permite ca plan
tele din cultura a doua să răsară re
pede și să dea producții mari. Prio
ritate trebuie acordată Insămlnțării 
porumbului pentru boabe, care este 
necesar să se însămînțeze pe prime
le terenuri care se eliberează. Di
recțiile generale agricole județene 
să-și întocmească programe speciale 
privind insămînțarea culturilor duble 
în care să prevadă pe ce terenuri 
vor fi amplasate, mijloacele mecani
ce care sînt necesare pentru elibe
rarea cu prioritate și pregătirea a- 
cestor terenuri. Inițial s-a prevăzut 
să se însămînțeze în cultură dublă 
150 000 hectare cu porumb pentru 
boabe. Ținîndu-se seama de condiții
le jiedoclimatice deosebit de favora
bile din acest an, ministerul conside
ră că această suprafață poate fi de
pășită simțitor. Pentru aceasta ®e 
cere să se asigure sămînța necesară, 
să se pregătească terenul și să se în- 
.sămînțeze cît mai devreme. Însămîn- 
țîndu-se suprafețe cit mai mari cu 
culturi duble atît pe terenurile iri
gate, cît și pe cele neirigate se va 
putea obține In plus o mare cantitate 
de porumb boabe șl alte furaje ne
cesare sectorului zootehnic.

Întrucît campania de recoltare a 
cerealelor de vară se suprapune în 
bună măsură cu lucrările de întreți
nere a culturilor, în fiecare unitate 
agricolă munca trebuie organizată te
meinic, incit toate aceste acțiuni să 
se desfășoare la timp. De aceea este 
nevoie ca, în perioada campaniei a- 
gricole de vară, comitetele județene 
de partid, consiliile populare, orga
nele agricole și celelalte organizații 
județene care concură la buna des
fășurare a campaniei să-și concentre
ze activitatea în mod deosebit pentru 
a sprijini concret unitățile agricole 
în vederea desfășurării lucrărilor. Să 
ee ia măsuri ca și întreprinderile de 
pe teritoriul județului să sprijine în
treprinderile agricole în acțiunea de 
recoltare și transport a recoltei. în 
timp scurt și fără pierderi, recolta 
din cîmp să ajungă în magazii.

producția
printre altele, peste 4 000 mc 
prefabricate armate și nearmate 
din beton.

Creșterea producției, îmbună
tățirea calității acesteia, precum 
și preocuparea permanentă pen
tru diversificarea sortimentelor 
fabricate au impus industria lo
cală bistrițeană atenției benefi
ciarilor externi. Ea a încheiat 
contracte cu diverși parteneri din 
R.F. a Germaniei, Olanda, Bel
gia, Norvegia, R. P. Ungară, Da
nemarca, Iran etc. în nomen
clatorul pentru export figurează 
articole din fier forjat și din 
lemn, perii tehnice, produse de 
carieră, mobilă, împletituri de 
nuiele.

Referindu-se la sarcinile care 
revin unităților de industrie lo
cală din județul Bistrița-Năsăud 
în actualul cincinal, perioadă in 
care volumul de investiții va fi 
de 4 ori mai mare decît în cei 
cinci ani precedenți, tovarășul 
director al direcției județene de 
industrie locală, Romul Crăciun, 
ne-a spus :

— Extinderea și modernizarea, 
în continuare, a capacităților de 
producție în unitățile noastre de 
industrie locală vor face ca pînă 
în 1975 producția globală să fie 
de două ori mai mare decît în 
1970. în aceeași perioadă, expor
tul va crește de 7 ori. Totodată, 
ne-am propus să asimilăm cît 
mai curînd și să introducem în 
fabricație noi articole de uz cas
nic, confecții metalice, piese 
turnate din fontă, mobilier etc., 
să înființăm noi servicii pentru 
populație.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînfeii*
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CIFRE CARE PUN IN CAUZĂ ZILELE CĂRȚII"

CALITATEA PREGĂTIRII STUDENTULUI
PENTRU COPII

FĂRĂ FRECVENȚĂ
O realitate mai puțin cunoscută 

a vieții universitare : eșalonul de 
studenți fără frecvență tinde nu nu
mai să-1 egaleze pe cel cu frecvență, 
dar în anumite cazuri să-l depășeas
că. La Universitatea București, bună
oară, dintr-un total de peste 19 000 
de studenți — aproape 11 000 sînt în
scriși la fără frecvență. Recurgind la 
statistici aflăm, de pildă, că in ultimii 
trei ani, cele peste 20 000 de locuri 
scoase la concurs pentru admiterea 
la cursurile fără frecvență au fost 
„asaltate" de peste 82 000 de candi
dați. O dată intrați în facultate, proas
peții studenți, de virste diferite, pro
fesii și medii sociale eterogene, as
piră cu toții să devină posesorii di
plomei universitare. Dar realitățile a- 
testă că o bună parte dintre ei con
sideră că diploma se poate dobindi și 
fără un efort de studiu constant, te
meinic.

— înscrierea la o facultate nu 
semnifică, de foarte multe ori, pen
tru foarte mulți tineri, strădania de 
a o parcurge la nivelul exigențelor ac
tuale, este de părere prof. dr. docent 
Jean Livescu, rectorul Universității 
din București. Atrași de mirajul di
plomei universitare, unii studenți 
cred că dacă au trecut „hopul" ad
miterii înseamnă, implicit, că au și 
dobîndit atestatul de absolvire. Pe 
de altă parte, verigile didactice spe
cifice acestui învățămint fac difi
cilă conlucrarea profesor-student, 
puși față in față doar in sesiunea de 
examene. Intr-un atare context, mo
dalitățile de verificare a cunoștințe
lor, oricît de ingenioase s-ar dovedi, 
nu pot să se însumeze întotdeauna 
într-o apreciere globală convingă
toare...

— Pentru care motive ?
— Lipsește, în primul rînd, activi

tatea individuală in cursul anului (se
minarul, lucrarea practică, referatul). 
Apoi, pregătirea în sistemul „prin 
corespondență" suferă de deficiente : 
anumite cursuri sau manuale sint 
multiplicate in tiraje insuficiente. La 
rîndul ei, activitatea cadrelor didac
tice este lacunară, fie sub raport or
ganizatoric, fie al conținutului oregâ- 
tirii studenților.

Intr-adevăr, opiniile interlocutoru
lui nostru se confirmă deindată ce 
prospectăm rezultatele la invățătură 
ale acestor studenți. Spicuim din- 
tr-o informare prezentată în biroul 
Senatului Universității din București : 
„Urmărind seria admisă in anul șco
lar 1963/1964 la diferite forme de în- 
vățămint din universitate, se constată 
că la 100 de studenți de la invăță- 
mintul de zi au promovat în termen 
78 la sută ; la invățămintul fără 
frecvență procentul scade la 52 Ia 
sută". Sau iată alte exemple, care 
privesc unele rezultate din prima 
sesiune de examene a actualului an 
universitar, oferite de informările 
unor conduceri de facultăți ieșene : 
„Procentul de promovați — 24,4 la 
sută" (facultatea de matematică-me- 
canică) ; „doar 28,4 la sută dintre 
studenți au „încercat" să-și susțină 
examenele, reușind 63,2 la sută, iar 
dintre ei aproape jumătate cu note de 
5—6“ (facultatea de chimie) ; „din 
59 de studenți, 25 obțin note de 3 și 
4“ (biofizică) ; „la examenul de ge
netică, din 82 de studenți s-au pre
zentat... 8". Concluzia pe întreaga se
siune : „Nu putem evidenția nici un 
student care să fi primit numai noxe 
de 9 și 10". In sfirșit, la Facultatea 
de limbă și literatură română din 
București, unde învață peste 2 600 de 
studenți, s-au prezentat la examenele 
primei sesiuni aproximativ 50 la 
sută, din care au promovat jumătate.

Ne oprim aici cu transcrierea da
telor statistice, concludente în sine. 
Am dori să analizăm însă principala 
sursă a nereușitelor : selecția prin 
admitere. Fără să contestăm pregăti
rea corespunzătoare a unei impor
tante părți a candidaților, fișele con
cursului de admitere indică, totuși, la 
majoritatea facultăților, un nivel scă
zut de cunoștințe, apreciate cu note

sub 8. La facultatea de istorie-geo- 
grafie a Institutului pedagogic — 
București, 520 de candidați din 852 au 
fost respinși incă de la proba scrisă, 
iar din cei admiși la oral, 230 au avut 
media 5. Sau incă un exemplu : la 
facultatea bucureșteană de științe ju
ridice au reușit doar 124 de tineri din 
peste 1500 de candidați.

Am putea cita încă multe aseme
nea exemple, dar întrerupem șirul 
lor pentru a releva din nou ceea ce, 
îndeobște, se știe, dar nu se curmă. 
Se știe că o bună parte din candidații 
la admiterea în invățămintul fără 
frecvență provin din rindurile nereu- 
șiților (și uneori după sesiuni conse
cutive !) la cursurile de zi ; se știe, 
de asemenea, că unii tineri văd în 
această formă de studiu fie o punte 
de trecere spre invățămintul la zi, 
fie posibilitatea ocupării unui post 
didactic sau unei slujbe anume, gra
ție adeverinței de la facultate prin 
care se atestă că respectivii sînt „în 
curs de calificare" (circumstanțe 
care, adesea, favorizează apariția 
unor inechități sociale prin „blo
carea" de posturi în scheme, prin 
acordarea de drepturi unor persoane 
care, în fond, nu pot garanta întot
deauna obținerea calificării finale) ; 
se știe, în continuare, că pentru a se 
putea înscrie la o facultate, o parte 
din candidați se angajează „ad-hoc" 
în cîmpul muncii, indiferent în ce 
funcție, cu puțin înainte de concurs, 
și cu sprijinul „amabil" al unor or
gane locale obțin adeverințele de care 
au trebuință. împinși spre porțile uni
versităților de asemenea mobiluri, 
este limpede de ce toți aceia care 
„vînează" o diplomă trec studiul uni
versitar în subsidiar.

Mai mulți interlocutori s-au referit 
la situația la învățătură a acelor stu
denți fără frecvență care n-au trecut 
prin concursul de admitere, grație 
unei reglementări în vigoare de care 
pot beneficia absolvenții institutelor 
pedagogice de trei ani. Potrivit sta
tisticilor, aceștia depășesc, în unele 
cazuri, jumătate din totalul studen
ților care frecventează respectivele 
cursuri. Acest raport nu ar dăuna 
invățămîntului cu nimic, întrucit 
școala noastră de astăzi solicită tot 
mai mulți profesori, tot mai mulți 
specialiști temeinic instruiți. N-am 
vrea să lezăm cit de cit prestigiul a- 
cestor categorii de absolvenți, in rîn
dul cărora se evidențiază numeroși 
tineri bine pregătiți. Dar foile ma
tricole de examene ne obligă să con
semnăm : absolvenții institutelor pe
dagogice înscriși pentru continuarea 
studiilor la Universitatea din Bucu
rești, alături de promoția celor ad
miși în anul școlar 1963 1964, au pro
movat in termen numai in proporție 
de 15 la sută. Sau : in prima sesiune 
a prezentului an universitar studenții, 
anului al III-lea ai facultății de m;i- 
tematică-mecanicâ din Iași au pro-' 
movat în proporție de 13,9 la sută.» 
Avind de susținut 5 examene de di
ferență, doar un singur student din 
anul al III-lea a devenit integralist.

Care este explicația unor aseme
nea stări de fapt ?

— Cred că și pentru acești absol
venți... redeveniți studenți trebuie să- 
sporim exigența — opina prof. univ. 
dr. Ion Șandru. prorectorul univer
sității ieșene. Poate că ar fi bine ca 
selecția să se facă în funcție de me
diile obținute la absolvirea institu
tului pedagogic, sau poate ar fi bine- ■ 
venită o testare a pregătirii lor îna
inte de a li se aproba sesiunea de 
diferențe de examene.

In cursul investigației noastre a 
revenit frecvent în discuție întreba
rea : cum ar putea fi curmat fluxul 
de nechemați ? Răspunsurile vizea
ză instaurarea unei serioase exigen
țe Ia admiterea în anul I, o regîn- 
dire a probelor de concurs, o per
manentă triere în fiecare sesiune. 
Un asemenea climat de exigentă 
presupune, firesc, și excluderea unor 
metode de activitate didactică for
male care permit promovarea unor

examene șl de ce! nepregătiți cum 
Be cuvine. Este vorba, în primul 
rînd, de așa-numitele „lucrări de 
control", două-trei pe an, „lucrate" 
de studenți acasă, avînd drept surse 
de inspirație cursuri tipărite, tratate 
de specialitate, articole diverse, co
municări științifice din care se co
piază cu nonșalanță. După cum ni 
s-a comunicat, s-au depistat chiar 
cazuri de „lucrări cumpărate". Din 
păcate, așa cum ni s-a relatat, une
ori cadrele didactice frunzăresc doar 
aceste lucrări sau le notează cu ca
lificative minime, fără valoare ulte
rioară, numai ca „omul să intre în 
examen".

— Trebuie găsită formula prin 
care dialogul universitar să funcțio
neze nu numai o dată pe an, în sala 
de examen — consideră prof. dr. 
docent Ion Creangă, rectorul uni
versității „Al. I. Cuza" din Iași. 
Mă gindesc la posibilitatea unor 
intîlniri profesori-studenți premergă
toare sesiunilor, pe diferite centre, in 
cadrul cărora să se verifice dacă stu
denții au parcurs bibliografia, să li 
se dea lucrări scrise sau să fie an
trenați în activități practice. Tot 
astfel, lecțiile de sinteză care se 
predau în momentul de față doar 
înaintea sesiunii de vară ar putea 
fi organizate cu ocazia fiecăreia din 
cele trei sesiuni anuale de examene. 
Dar optimizarea acestei colaborări 
depinde și de reglementarea obliga
țiilor care revin personalului didac
tic la invățămintul fără frecvență, 
în general, nu există posturi profi
late numai pentru acest învățămint. 
Astfel, efectuarea îndatoririlor corpu
lui profesoral — lecții de sinteză, 
examene, consultații, lucrări de con
trol. la o serie între 10 și 200 de 
studenți este prevăzută cu numai 
o oră și jumătate in norma anuală 
a unui cadru didactic.

■ O concluzie ? Studentul fără 
frecvență nu este cu nimic mai 
prejos, din punctul de vedere al sta
tutului universitar, decît studentul 
de la cursuri. De aceea, amindoru- 
ra le incumbă aceeași obligație : să 
învețe. Cu constanță, cu seriozitate, 
cu profunzime. Numai prin studiu 
perseverent se poate dobindi diplo
ma de licență. Studenților fără 
frecvență, care doresc, să se dedice 
cu adevărat studiului universitar, 
care doresc să dobindească nu o di
plomă (indiferent cum), ci cunoștin
țele necesare unei calificări superi
oare, trebuie să li se creeze cadrul 
de pregătire și exigență cel mai potri
vit cu titlul la care aspiră. Citeva 
sugestii au fost date de interlocutorii 
noștri. Forurile de învățămint au în
datorirea să le cumpănească, să le 
amplifice, să le perfecteze. Și, mai 
ales, să ridice ștacheta exigenței, să 
organizeze cit mai sever controlul 
pregătirii studentului fără frecvență.

Victor VIȘINESCU

în întreaga țară se desfășoară 
„Zilele cărții pentru copii" — mani
festare prevăzută să dureze aproape 
trei săptămîni, răstimp în care sint 
organizate — in librării, școli, case 
ale pionierilor. biblioteci — expo
ziții. simpozioane literare. intilniri 
cu scriitori etc.

Această sărbătoare a micilor citi
tori ilustrează — o dată mai mult — 
grija deosebită ce se manifestă în 
țara noastră față de editarea, popu
larizarea și răspindirea cărții desti
nate copiilor. După cum se știe, la 
București ființează o editură specia
lizată — Editura „Ion Creangă". Ea 
a tipărit, numai in cursul anului 1970, 
aproape 190 de titluri, într-un tiraj 
de peste 5 milioane de exemplare. în 
limba română și in limbile națio
nalităților conlocuitoare. Editura o-

feră și in acest an tinerilor iubitori 
de lectură un număr important de 
lucrări, însumînd milioane de vo
lume. Sînt continuate atit seriile și 
colecțiile mai vechi — „Capodopere 
repovestite", „Icar", „Povești ne
muritoare". „Preludii". „Traista cu 
povești" etc. — cit și cele lansate 
recent, cum ar fi „Biblioteca pentru 
toți copiii1. „Cărăbușul de aramă", 
„Biblioteca contemporană". ..Micul 
actor". „Alfa". „ABC“. „Aventuri din 
lumea largă". De subliniat faptul că. 
în ultima vreme, zeci și uneori sute 
de ediții au cunoscut scrierile pen
tru copii ale unor mari autori ro
mâni și străini : Ion Creangă. Mi
hail Sadoveanu și Tudor Arghezi, 
Jules Verne, Frații Grimm. Andersen 
și mulți alții.

(Agerpres)

Festivitatea de închidere a cursurilor
Universității populare din București

La Sala Palatului a avut loc, 
miercuri după-amiază, festivitatea 
de închidere a cursurilor Universi
tății populare-București pe anul 
1970—1971.

Au participat academicieni, pro
fesori universitari, reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, numeroși cursanți.

Rectorul Universității populare- 
București, acad. Remus Răduleț, a 
relevat activitatea desfășurată de 
acest așezămînt de cultură, contri
buția sa însemnată la opera de răs- 
pîndire a cunoștințelor cultural-știin- 
țifice in rîndul maselor largi de oa
meni ai muncii. Vorbitorul a arătat 
că, in anul de învățămint recent în
cheiat. programul universității s-a 
îmbogățit cu 43 noi cursuri de cul
tură generală și profesională, pre-

cum și cu noi cicluri de expuneri, de 
un deosebit interes pentru auditori. 
S-au menționat, în acest sens, cursu
rile „Din istoricul mișcării munci
torești din România", „Istoria Româ
niei in monumente și documente". 
„Civilizația și cultura contempo
rană", precum și cele destinate, in 
principal, economiștilor, inginerilor, 
tehnicienilor, cum sint „Econome- 
tria", „Programarea calculatoarelor", 
„Chimie modernă" etc. Universitatea 
populară-București a mai organizat 
simpozioane, mese rotunde pe teme 
de actualitate, care s-au bucurat de 
o largă participare. La realizarea 
tuturor acestor manifestări și-au dat 
concursul cunoscuți oameni de știin
ță, personalități ale vieții noastre 
culturale și artistice.

(Agerpres)

Prezențe românești la festivaluri
internaționale de muzică ușoară

Soliști și formații 
din țara noastră par
ticipă, la începutul 
actualei stagiuni esti
vale, la o serie de 
festivaluri internațio
nale dedicate muzicii 
ușoare.

Sub numele de „Or- 
feul 
cev 
ria, 
zile, 
ternațional al cîntecu- 
lui. care cuprinde, pe 
lingă recitaluri ale u- 
nor cunoscute vedete, 
un concurs pentru cele 
mai bune cînteee de 
compozitori bulgari si 
un concurs internatio-

de aur", la Slan- 
Briag, în Bulga- 
are loc, în aceste 
un festival in-

nai de 
acesta 
ticipâ, 
tră, Doina Spătaru

La 8 iunie începe 
Festivalul intitulat 
„Lira Bratislavei", la 
care a fost invitată, 
pentru a susține un 
recital în afara con
cursului, Margareta 
Pîslaru.

între 3—6 iunie 
desfășoară, pe 
Teatrului de 
„Krizanke", cea 
XII-a ediție a 
valului internațional 
de jazz „Ljubljana 
’71". SoliștL vocați, sț.. 
instrumentiști, ărisam-

interpretare. La 
din urmă par- 
din țara noas-

jazz din Iu- 
și din alte 
da concerte, 
stiluri din- 
mai diferite.

a-

se 
scena 
vară 
de-a 

Festi-

bluri de 
goslavia 
țări vor 
ilustrînd 
tre cele
Din România, la 
ceastă manifestare 
muzicală, va participa 
Cvartetul de jazz con
dus de Dan Mindrilă

Un alt festival inter
național de jazz e«te 
organizat la Lublin. în 
Polonia, între 
nie. unde se 
zenta, alături 
concurenți, și 
noastră Dida

4—6 iu- 
va pre- 
de alți 

solista 
Drăgan.

(Agerpres)

z, Viața ne este scumpa, 

ea aparține 
clasei muncitoare, 
întregului popor"

Era prin 1932, în plină criză econo
mică, in Valea Prahovei. Ca urma
re a activității intense desfășurate de 
partid în ciuda ilegalității, un puternic 
suflu de luptă cuprinsese tineretul 
comunist din acest important centru 
muncitoresc. Zeci de manifeste ale 
P.C.R. și U.T.C. circulau din mină în 
mină, aveau loc numeroase acțiuni 
revoluționare. Organele Siguranței din 
Ploiești au intrat în alertă. Cu toate 
măsurile luate, ele nu au putut 
depista elementele revoluționare cele 
mai dinamice, rolul avut în inițierea 
și organizarea acestor curajoase ac
țiuni de tinărul muncitor lăcătuș 
Lazăr Griinberg — secretarul Comi
tetului județean U.T.C. Prahova.

Fiu al unei familii de muncitori, 
Lazăr Griinberg avea pe atunci 21 
de ani și devenise membru al Uniunii 
Tineretului Comunist încă din 1927. 
de la 16 ani. A in
trat in mișcarea 
comunistă de ti
neret împins de 
mizeria și sărăcia 
în care a fost ne
voit să-și petrea
că anii copilăriei, 
cu convingerea 
fermă că în rin
durile U.T.C., sub 
îndrumarea parti
dului va găsi căi
le luptei împo
triva exploatării 
și asupririi, a 
nedreptății socia
le. Fire entuziastă 
și dinamică, ta
lentat organizator 
și propagandist al 
cuvintului partidului, Lazăr Griinberg 
desfășoară în diferite centre munci
torești din țară o neobosită activita
te în rîndul organizației comuniste de 
tineret. Arestat la Constanța, in vara 
anului 1931, face pentru prima dată 
cunoștință cu bătăile și schingiuirile 
anchetatorilor Siguranței, cu închiso
rile regimului burghezo-moșieresc. 
Lunile petrecute în închisoare l-au 
călit, i-au întărit și mai mult con
vingerea în justețea drumului pe care 
pornise.

După eliberarea din închisoare, in 
toamna anului 1932, i se Încredințează 
sarcina de mare răspundere de secre
tar al organizației județene U.T.C. 
Prahova, organizație care pe atunci 
era mult slăbită, ca urmare a nume
roaselor arestări.

Au urmat zile și nopți de muncă 
neîntreruptă. In scurt timp sînt re
organizate organizațiile U.T.C. la 
Ploiești, Moreni etc, iau ființă pri
mele secțiuni de tineret de pe lîngă 
sindicatele unitare, creindu-se tot
odată o întreagă rețea pentru difuza-

rea materialelor de partid la schele
le petrolifere. Cu sprijinul organi
zației regionale de partid, Lazăr 
Griinberg pune bazele unei tipogra
fii ilegale unde se editau manifeste și 
apeluri ce înflăcărau tineretul praho
vean la luptă și unde, în noiembrie 
1932, avea să fie tipărit ziarul ilegal 
„Avantgarda Roșie", organul Uniunii 
Tineretului Comunist — secția Plo
iești.

Către sfîrșitul anului 1932, organi
zația județeană U.T.C. Prahova este 
complet refăcută și, sub îndrumarea 
P.C.R., inițiază o vastă acțiune de 
organizare a secțiunilor de tineret pe 
lingă toate comitetele de acțiune ale 
muncitorilor petroliști. Tineretul co
munist prahovean avea să se afle ală
turi de muncitorii petroliști în eroi
cele lupte din ianuarie-februarie 1933, 
ca și în amplele

60 DE ANI
DE LA NAȘTEREA 

MILITANTULUI
REVOLUȚIONAR 
LAZÂR GRUNBERG

acțiuni de protest 
care au avut loo 
după aceea împo
triva măsurilor 
represive luate de 
autorități.

Activitatea des
fășurată de Lazăr 
Griinberg atit în 
perioada premer
gătoare dar și în 
timpul luptelor 
din ianuarie-fe
bruarie 1933 nu 
scapă atenției or
ganelor Siguran
ței. La sfîrșitul 
lui februarie 1933 
este arestat 
condamnat la

și 
în-
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cinema
• Hello, Dolly (ambele serii — 
pe ecran panoramic) : PATRIA — 
9,30; 13; 16,30; 20.
• Și caii se împușcă, nu-i asâ ? :
CAPITOL — 8,30; 11; 13,30*; 16;
18,30; 21, la grădină — 20, FAVO
RIT — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Facerea lumii : CENTRAL —
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9,30; 12; 15; 17,45, la 
grădină — 20,15, TOMIS — 9; 11,45; 
14,30; 17,15, la grădină — 20,15,
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, GRA
DINA DOINA — 20.
• Dă-i Înainte, cowboy : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, SALA PALATULUI - 17,15
(seria de bilete — 3663); 20,15 (se
ria de bilete — 3664), ARENELE 
ROMANE — 20,30.
• Elefantul Slowly : FESTIVAL
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, la 
grădină — 20.
• Desene animate : DOINA — 10.
• Vulpile și șoriceii : DOINA — 
11,30; 13,45; 16;^ 18,15; 20,30.
• O floare și aoi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30,
EXCELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30,
GRIVIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30.
FLAMURA — 9; 12,30; 16; 19,30,
MODERN — 9; 12,30; 16; 19,30,
la grădină — 20,15, STADIONUL 
DINAMO — 20.
• Bătălia de pe Neretva : FERO
VIAR — 9; 12,30; 16; 19,30, MELO
DIA — 9; 12,30; 16; 19,30, GLORIA
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• Cazul C.L. ; VICTORIA 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Aventurile lui Tom Sawyer : 
Moartea lui Joe Indianul — 9,15; 
12,30; 15,45, Program de filme do
cumentare — 18,45—20,45 în conti
nuare : TIMPURI NOI.
• Femeia enigmatică — 9, Aten
tatul — 10,30; 12,30; 14,30, In plin 
soare — 16,30 : CINEMATECA
(sala Union).
• Prețul puterii : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
a Tn arșița nopții : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — - 15,30;
17,45; 20.
• Secretul din Santa Vittoria : 
BUZEȘTI — 14,30; 17,15, la grădină
— 20,30.
• Eu, Francisc Skorina : DACIA
— 8,45—20 în continuare.
• Sunetul muzicii : BUCEGI — 
10; 16,30; 20, la grădină 
ARTA — 1«, la grădină -
• Mihai Viteazul : UNIREA — 
16,30; 20,15, la grădină — 20,15.
• Butch Cassidy și Sundance Kidî 
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 
20,15, FLOREASCA — 15,30; 18; 
20,15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30;

16; 18.15; 20,30, GRADINA VITAN
— 20,15.
• Haiducii Iul Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 19,15, FERENTARI — 15; 
19, MOȘILOR — 15,30; 19.
0 Serata : VOLGA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Printre colinele verzi : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
$ Pan Wolodyjowski : PRO
GRESUL — 15,30; 19.
• Doar un telefon : CRÎNGAȘI
— 16; 18; 20.
O Domiciliul conjugal : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Cronometrul : POPULAR — 
15,30.
• Clanul sicilienilor : POPULAR
— 18; 20,15.
O Pe cometă : MUNCA 
18; 20.
• Chemarea frontului : COSMOS
— 15,30.
• Cei trei care au speriat Vestul: 
COSMOS 18; 20,15, PACEA — 15; 
18; 20.
• Ultimul samurai : VITAN — 
15,30; 18.
« Adio, Granada ! : LAROMET — 
15,30 17,30; 19,30, FLACĂRA —
15,30; 18; 20,15.

teatre

— 20, 
20.

• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 20; (sala Stu
dio) : Pisica în noaptea Anului 
Nou — 20.
• Teatrul de Comedie : Fata Mor
gana — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) :
— 20.
• Teatrul
— 20.
• Teatrul ________ ___
Studio) : Cînd Luna e albastră 
— 20.
• Teatrul Giulești : Gîlcevile din 
Chioggia — 19,30.
• A.R.I.A. (în sala Teatrului „Ion 
Creangă") : Sosesc deseară — 20. 
o Teatrul „Ion Creangă" : Poves
te neterminată — 16.
• Teatru] „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Tigrișorul Petre 
— 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : La izvoare de frumu
sețe — 18,30.
• Circul „Globus" : Arena primă
verii — 19,30.

D-ale carnavalului

Mic : Pisica sălbatică

„C. I. Nottara" (sala
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Producție a studioului Lenfilm. Scenariul și regia : Grigori Kozințev, după piesa lui W. Shakespeare. 
Cu : luri larvet, Elsa Radzin, Galina Volciok, Valentina Șendrikova, Oleg Dal, Donatos Banionis, 

Leonard Merzin.

(Urmare din pag. I)

b'litatea funcțională in conducerea 
întreprinderii, aplicarea principiului 
muncii colective, metodele moderne 
de conducere (modelarea matematică 
a activității economice, programarea 
liniară, analiza drumului critic etc.), 
sistemul informațional în intreprin- 
dere, decizia și mijloacele moderne 
de fundamentare și urmărire a înde
plinirii ei.

Deosebit de utilă și, totodată, bine 
apreciată de participanții la aceste 
cursuri se dovedește a fi alternarea 
metodică judicioasă a expunerilor 
cu dezbaterile pe bază de scurte re
ferate, cu vizitele de lucru in între
prinderi și analiza la fața locului a 
unor aspecte ale aplicării 
conducerii.

Organizarea științifică a 
ției nu se poate circumscrie, 
doar la aspectele tehnice și 
gice ale muncii. Rolul hotăritor al 
omului in procesul de producție im
pune luarea in considerare și a as
pectelor umane și sociale ale muncii, 
a ansamblului de factori care influ
ențează asupra comportării muncito
rului în producție. într-un asemenea 
unghi mult mai cuprinzător de 
abordare a problemelor producției se 
profilează clar importanța unor dis
cipline științifice ca, de pildă, socio
logia și psihologia muncii, psihologia 
industrială, ergonomia, ca veritabile 
componente ale organizării științifice 
a producției. Considerăm remarcabil 
faptul că unele organs și organizații 
de partid vădesc receptivitate față 
de aceste discipline, fac loc proble
maticii lor în invățămintul de partid.

Tocmai pornind de la asemenea 
preocupări, participanții la cursul 
organizat pe lingă cabinetul de par
tid al sectorului 3 din Capitală — 
directorii generali. inginerii-șefi și 
alte cadre de conducere dintr-un șir 
de mari uzine — studiind obligațiile 
ce revin comitetelor de direcție pen
tru perfecționarea pregătirii salariați-

tor, au avut interesanta idee de a 
întreprinde un „studiu de caz", adică 
o cercetare, adaptată necesităților 
întreprinderilor respective, asupra ca
lităților psihofiziologice pe care tre
buie să le întrunească candidatul 
pentru fiecare post din ierarhia a- 
cestora. Dezbaterile purtate asu
pra acestor studii, motivațiile pro 
și contra invocate au prilejuit o clară 
punctare a criteriilor științifice pe 
care trebuie să le cunoască fiecare 
conducător din economie cu privire 
la selecționarea și căile de pregătire 
a cadrelor din întreprindere, precum 
și a celorlalți salariați.

derne de conducere operativă, a 
unor instrumente sintetice capabile 
să-i orienteze rapid în luarea unor 
decizii optime, în folosirea judicioa
să, cu eficiență maximă, a timpului 
lor de lucru — cum ar fi de pildă 
tabloul de bord. Un asemenea „TA- 
BODIGEN" (Tablou de bord al direc
torului general) este folosit deja, cu 
bune rezultate, 
rul Combinatului de bumbac 
din Capitală, ca și de alți 
tori de unități economice,

Relevind promptitudinea 
multe organe și organizații 
receptează noul din

de către directo-
nr. 1 

conducă

cu care 
de partid 

problematica

științei

produc- 
desigur, 
tehnolo- PROBLEMELE

ȘTIINJEI CONDUCERII
Interesul crescînd pentru cunoaș

terea aspectelor centrale, de fond, 
ale științei conducerii activității eco
nomice este ilustrat și de faptul că 
studierea lor a fost extinsă, in acest 
an, in numeroase unități — atit 
din industrie, cit și din agricul
tură. La Trustul de construcții și 
montaje energetice-București am 
asistat, de pildă, Ia o interesantă 
dezbatere în care participanții — 
cadre de conducere ale Trustului — 
ocupîndu-se pe larg de metodele noi 
de conducere operativă, au analizat 
detaliat in ce constau avantajele in
contestabile ale utilizării de către 
factorii cu munci de răspundere din 
întreprindere a unor modalități mo

economică actuală și îl difuzează în 
conținutul invățămîntului de partid, 
nu putem ignora, însă, perpetuarea, 
pe alocuri, a manierei abstracte de 
a aborda aceste probleme noi, fără 
a desprinde învățăminte utile pen
tru activitatea proprie a cursanților. 
Cu ce concluzii practice vor fi ple
cat membrii celor două cercuri cu 
profil economic — alcătuite din 
maiștri de la Uzina de fire- sintetice 
Săvinești — care au discutat, la un 
moment dat, problema selecționării 
și pregătirii cadrelor pentru indus
trie, de vreme ce s-a vorbit foarte 
mult despre principii, despre siste
me de modernizare a pregătirii ca
drelor ia țările avansate, dar nu s-a

cuvîntul „Săvi-pronunțat măcar 
naști" 1

Ne-am referit, 
colului, la faptul 
actuale, invățămintul economic 
partid nu se poate limita la abor
darea generală a unor teme ca creș
terea productivității muncii, reduce
rea prețului de cost, îmbunătățirea 
calității produselor etc. Departe însă 
de noi intenția de a subaprecia sau 
dezavua asemenea teme. Dimpotrivă, 
acestea sint și rămin teme de o 
foarte mare însemnătate, cu o va
labilitate permanentă, care vor tre
bui și in viitor să constituie obiect 
de dezbatere și analiză. Totul este 
insă ca ele să nu fie tratate prin re
petarea papagalicească a ceea ce 
s-a mai discutat și se cunoaște deja, 
prin prezentarea cu emfază a unor 
adevăruri arhicunoscute, aflate, cum 
se spune, la mintea cocoșului, pre
cum că e mai bine să avem o pro
ductivitate mai înaltă decît una mai 
scăzută etc. Asemenea teme se cuvin 
abordate în(r-o manieră proaspătă, 
prin prisma clementelor teoretice și 
practice noi desprinse din experiența 
economică tot mai bogată a partidu
lui nostru, raportate la cerințele su
perioare cu care este confruntată e- 
conomia românească — in ansamblul 
ei și fiecare ramură industrială în 
parte.

întregind complexul de măsuri, 
care se vor aplica potrivit legii re
cent adoptate cu privire la perfec
ționarea cadrelor din economie, dez
baterea în invățămintul de partid a 
principalelor probleme ale științei 
conducerii activității economice, ale 
perfecționării activității economico- 
financiare desfășurate în industrie, 
agricultură, în toate ramurile pro
ductive, va contribui, neîndoielnic, 
la deschiderea în fața acestora a unor 
orizonturi noi, a unor cîmpuri fer
tile pentru inițiative valoroase, me
nite să fructifice metodele, pîrghiile 
concrete de sporire continuă a efi
cienței activității economice.

la începutul arti- 
că in condițiile 

de

chisoare.
Eliberat din de

tențiune, în iulie 1934, vine la Bucu
rești, reluind firul activității sale re
voluționare. Desfășoară aceeași la
borioasă muncă organizatorică și po
litică, de astă dată ca membru al Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist. Dar la 5 martie 1933 
este din nou arestat. Judecat la Cra
iova, împreună cu alți comuniști, este 
condamnat la aproape 10 ani închi
soare.

După șase ani petrecuți la Dof- 
tana și Caransebeș, în toamna anu
lui 1942, în condițiile regimului de 
dictatură fascistă și ale războiului an- 
tisovietic, Lazăr Griinberg, împreună 
cu alți deținuți politici, este transfe
rat în lagărul de la Vapniarca. Aici, 
în „lagărul morții" cum era denu
mit lagărul de la Vapniarca, el parti
cipă la crearea organizației de partid 
din lagăr, la organizarea și condu
cerea acțiunilor de rezistență și luptă 
ale deținuților politici.

Ca urmare, Lazăr Griinberg și alți 
luptători comuniști și antifasciști de 
la Vapniarca sint despărțiți de co
lectiv și transferați la închisoarea din 
Rîbnița. în acele zile grele el își ma
nifestă din nou încrederea nestrămu
tată in cauza dreaptă a partidului co
munist, a poporului român. „Oriunde 
vom pleca — spunea el — vom ține 
sus steagul partidului nostru. Nu ne 
vom da viața ieftin. Viața ne este 
scumpă, ea aparține clasei munci
toare, întregului popor".

Apropierea vertiginoasă a frontului 
a provocat panică și derută în rîn
dul autorităților antonesejene care au 
predat închisoarea de la Rîbnița Ges
tapoului. In noaptea de 17 martie 
1944, luînd la rînd celulă cu celulă, 
hitleriștii au asasinat mișelește un 
număr de 52 de deținuți politici, în
tre care și pe tînărul luptător comu
nist Lazăr Griinberg.

Viața și activitatea revoluționară a 
lui Lazăr Griinberg, consacrate sluji
rii cauzei partidului, a înaltelor idea
luri de eliberare socială și națională 
ale poporului român, constituie pen
tru tineretul din patria noastră, pen
tru toți cei ce. muncesc un exemplu 
însuflețitor în lupta pentru înfăptui
rea mărețelor obiective trasate de 
partid, menite să asigure înflorirea 
patriei, ridicarea ei pe trepte tot 
mai înalte ale progresului și civiliza
ției socialiste.

Constantin PETCULESCU 
cercetător științific la Institutul 
de studii istorice și social-politic» 
de pe lîngă C.C. al P.C.R.
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PROGRAMUL I
17.30 Deschiderea emisiunii. Emi

siune în limba maghiară.
18.30 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18,50 Timp și anotimp In agricul

tură.
Publicitate. 
1001 de seri
Telejurnalul de seară. Sport. 
Ateneu. Emisiune de actua
litate muzicală. Festivaluri 
muzicale la Timișoara și 
Arad. Reportaj de Smaranda 
Oțeanu și Vaslle Donose.

20,25 Ancheta TV. Un „zîmbet" pe 
tablă. Emisiune realizată în 
comuna Horia, județul Tuî- 
cea, de Ilie Nedelcu.
„Urmărirea cea mare". Film 
de montaj în care sînt pre
zentate secvențe antologice 
din filmele cunoscuților ac
tori Lilian Gish, Noach Berry, 
Duglas Fairbanks jr., Buster 
Keaton, precum și primele 
realizări ale regizorului W. 
Griffith.
Cadran internațional. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii progra
mului I.
PROGRAMUL II
Concertul simfonic al Orches
trei Radioteleviziunil. Dirijor 
Paul Popescu. Solist Aurelian 
Octav Popa. în program : Iz- 
voade de Anton Zeman (pri
mă audiție) ; Concert pentru 
clarinet și orchestră de Karol 
Stamitz ; Concert pentru cla
rinet șl orchestră de Hans 
Ulrich Lehman (primă audi
ție). Prezintă Petre Brâncuși. 
Buletin de știri. Sport.
Istoria filmului. Continuăm 
evocarea universului poetic al 
lui Rene Clair. Prezintă D. I. 
Suchianu.
închiderea emisiunii progra
mului H.

19,15
19.20
19,30
20,10

20,55

22,05
22,50
23,00

21,00
21,10

22,40
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Primiri ia Consiliul 
de Miniștri

Miercuri la amiază, prim-vicepre- 
ședintele Consiliului de Miniștri, Ilie 
Verdeț, a primit pe domnul Pierre 
Dreyfus, președinte și director gene
ral al Regiei Naționale a -Uzinelor 
„Renault", care se află într-o vizită 
in țara noastră.

La primire au participat loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, și Gheorghe Oprea, 
consilier la C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej, desfășurată intr-o 
atmosferă de cordialitate, au fost 
abordate probleme privind coopera
rea dintre industria românească de 
automobile și Regia Națională a U- 
zinelor „Renault".

*
Prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit, 
miercuri dimineața, pe directorul 
general al Agenției internaționale 
pentru energia atomică — A.I.E.A.,

Sosirea unei delegații 
de specialiști din R. D. Vietnam

Miercuri seara a sosit în Capitală 
o delegație de specialiști din Repu
blica Democrată Vietnam, condusă 
de Bui Uang Tao, ministrul construc
țiilor din această țară, care, la invi
tația Comitetului de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală, face 
o vizită de schimb de experiență și 
documentare în țara noastră, în pro
bleme de construcții, sistematizare.

CONFERINȚĂ DE PRESĂ IA AMBASADA 
REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

Cu prilejul apropiatei aniversări a 
Zilei naționale a Republicii Vietna
mului de Sud, ambasadorul acestei 
țări la București, Lam Van Luu, a 
organizat, miercuri la amiază, la se
diul ambasadei, o conferință de presă.

Au luat parte reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, ai 
Uniunii Ziariștilor, redactori ai pre
sei centrale, Radiodifuziunii și Tele
viziunii române, corespondenți ai pre
sei străine.

Ambasadorul Republicii Vietnamu
lui de Sud a făcut o amplă prezen
tare a succeselor obținute de poporul 
vietnamez în lupta desfășurată pen
tru libertate și independență națio
nală, subliniind victoriile repurtate de 
forțele patriotice împotriva trupelor 
americano-saigoneze și a aliaților lor.

luminarea diplomei de „Doctor Honoris Uausa“ 
dr. Sigvard Eklund 
«♦TCrrt’trif r/'i . -»

a La Universitatea din • București a 
avut loc miercuri seara solemnitatea 
inmînării Diplomei de „Doctor Ho
noris Causa" directorului general al 
Agenției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică — AI.E.A. de la 
Viena, dr. Sigvard Eklund, pentru 
valoroasa sa activitate științifică și 
organizatorică depusă în serviciul 
folosirii în scopuri pașnice a energiei 
atomice și dezvoltării colaborării in
ternaționale.

Au participat prof. dr. docent Ion 
Ursu, președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, repre
zentanți ai Ministerului Invățămîntu- 
lui și ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, cadre didactice universitare, 
oameni de știință, studenți.

Deschizînd festivitatea, prof. dr, 
docent Jean Livescu, rectorul Uni
versității din București, a salutat 
prezența în România a distinsului 
oaspete, personalitate științifică în 
domeniul fizicii nucleare.

Prof dr. Cristian Constantinescu, 
decanul Facultății de fizică, a relevat 
meritele științifice ale savantului 
suedez, prodigioasa sa activitate con
cretizată in lucrări de prestigiu pri
vind cercetarea fundamentală și apli

A.M.E.T. Sibiu se recomandă
Metalul, lemnul, masele plastice 

— materii prime de bază pentru 
„giganții" industriali — pot lua for
me din cele mai diverse și datorită 
unui „meșter" priceput, inventiv. 
Un astfel de „meșter" iscusit, între
prinzător, se dovedește a fi Între
prinderea de industrie locală 
A.M.E.T.-Sibiu. Aici, „trio“-ul ma
teriilor prime amintite poate fi re
găsit în aproape 200 de produse din 
cele mai felurite, multe dintre ele 
cunoscute nu numai în țară, ci și 
peste hotare — în Belgia, U.R.S.S., 
R. F. a Germaniei,. Grecia, Cipru. 
Libia, Israel și altele. Un pliant 
policrom, sugestiv, tipărit recent de 
A.M.E.T., îl definește cît se poate 
de concis : articole tehnico-sanitare, 
bunuri de uz casnic și gospodăresc, 
accesorii pentru mobilă și binale, 
confecții metalice și mobilă.

Evident, A.M.E.T.-Sibiu nu este 
singura unitate industrială din țară 
cu astfel de produse nominalizate 
in producția de serie. Prin ce și-a 
cîștigat ea însă renumele de care 
se bucură ? Printr-o continuă și 
neobosită preocupare pentru diver
sificarea produselor și îmbunătăți
rea calității funcționale și estetice 
a acestora.

La A.M.E.T.-Sibiu lista noutăților 
introduse în producție este comple

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA CONCURSUL NR. 22
DIN 2 IUNIE 1971

FOND GENERAL DE PREMII : 
2 579 308 lei, din care 1457 952 
ici report.

EXTRAGEREA I : 32 34 27 23 36 4
FOND DE PREMII : 1 742 247 lei, din 

care 1 159 504 lei report categ. I.
EXTRAGEREA a Il-a : 21 28 29 10 18
FOND DE PREMII : 837 061 Iei, din 

care 298 448 lei report categ. A
Plata premiilor la acest concurs se 

va face astfel :
In Capitală, de la 11 iunie pînă la 

17 iulie 1971 inclusiv ; în țară de la 
13 iunie pînă la 17 iulie 1971 inclusiv. 

dr. Sigvard Eklund, care face o vi
zită în tara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a partici
pat loan Ursu, președintele Comite
tului de Stat pentru Energia Nu
cleară.

Cu acest prilej, au. fost discutate 
probleme referitoare la activitatea 
A I.E.A. in domeniul dezvoltării a- 
plicațiilor pașnice ale energiei nu
cleare. la colaborarea țării noastre 
în cadrul acestui tor internațional.

★
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri, Leonte Răutu, a primit, 
miercuri dimineața, pe dr. Alfred 
Quenum. directorul Biroului regional 
pentru Africa al Organizației Mon
diale a Sănătății, care întreprinde u 
vizită în țara noastră.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, a participat Dan 
Enăchescu, ministrul sănătății.

(Agerpres)

proiectare și executare de locuințe și 
clădiri social-culturale.

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost salutată de Petre Blajo- 
vici, președintele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația 
Locală, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Nguyen Dang 
ITanh, ambasadorul R. D. Vietnam la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

în numele Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu șl al poporului viet
namez, ambasadorul Lam Van Luu a 
adresat sincere mulțumiri tovarășu
lui Nicolae Ceaușcscu, guvernului 
țării noastre. întregului popor român 
pentru sprijinul acordat cauzei 
drepte a poporului vietnamez și a 
celorlalte popoare din Peninsula in- 
dochineză, în lupta lor împotriva 
agresiunii imperialiste.

Ambasadorul Republicii Vietnamu
lui de Sud a răspuns apoi la între
bările adresate de participanții la 
conferința de presă.

în încheiere a avut loc un cocteil, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

(Agerpres)

cativă de fizică nucleară,' precum șf 
diferitele utilizări ale energiei ato
mice în slujba progresului umanită
ții, atenția acordată de acesta ex
tinderii relațiilor de colaborare știin
țifică internațională în domeniul e- 
nergiei atomice.

în aplauzele asistenței, directoru
lui general al Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică i-a fost 
înmînată Diploma de „Doctor Hono
ris Causa" a Universității din Bucu
rești.

Mulțumind Senatului Universității 
bucureștene pentru conferirea înal
tului titlu, dr. Sigvard Eklund a adre
sat cuvinte de înaltă apreciere la a- 
dresa fizicienilor atomiști români, ale 
căror rezultate sînt bine cunoscute 
peste hotare. Totodată, el a subliniat 
bunele relații de cooperare exis
tente între România și Agenția In
ternațională pentru Energia Atomică, 
contribuția substanțială pe care re
prezentanții țării noastre o aduc la 
reușita acțiunilor întreprinse de a- 
eeastă organizație, în folosul dezvol
tării aplicațiilor pașnice ale energiei 
atomice in lume.

(Agerpres)

tată, practic, în fiecare zi. Iată cî- 
teva noutăți de „ultimă oră" : ca
mera combinată „Amet", finisată 
luciu-oglindă (fufnir de nuc), cu- 
prinzind, printre altele, o canapea 
extensibilă și o vitrină „tapițată" pe 
fundal cu oglindă, canapelele de 
colț „Junior" și „Alina", un cuier 
cu compartimente speciale pentru 
încălțăminte, dulăpioare de colț 
pentru televizor, coșuri de rufe din 
material plastic, rafturi pentru ali
mente etc. Nu lipsesc și surprizele 
plăcute de sezon : zilele acestea, au 
intrat în producția de serie două 
sortimente de răcoritoare... în plic : 
„sifonul" Citro și Orange, la care 
se folosesc componente fermentate 
din import. Așadar, a apărut o nouă 
familie în nomenclatorul întreprin
derii — produsele alimentare.

Vizitînd A.M.E.T.-U1, imaginea do
minantă rămîne aceea de autentică 
uzină prelucrătoare de metal. Pe 
lingă confecții metalice, întreprin
derea execută — atît cu material 
propriu, cît și cu cel al clientului 
— turnarea de piese din fontă, alu
miniu și bronz, cu un înalt grad de 
complexitate tehnologică.

Nicolae BRUJAN
RF*’ corespondentul „Scînteii"

LOTO
CÂȘTIGURILE LA TRAGEREA 

DIN 28 MAI 1971

EXTRAGEREA I : Categoria a 2-a : 
3,80 variante a 24 293 lei ; a 3-a : 
21,95 a 4 206 lei ; a 4-a : 23.45 a 3 937 
lei ; a 5-a : 134,3 a 687 lei ; a 6-a : 
248,9 a 371 lei.

REPORT categoria 1 : 92 313 lei
EXTRAGEREA a Il-a : Categoria 

B : 2,15 variante a 34 472 lei ; C : 
10,15 a 7 302 lei ; D : 22,7 a 3 265 lei ; 
E : 29,6 a 2 504 lei ; F : 58,4 a
1 269 lei.

REPORT categoria A : 74 114 lei.
AMBELE EXTRAGERI : Categoria 

Z : 1 406,65 variante a 100 lei.
Cîștigătorii la categoria C bilete 

lOOVo (5 premii) primesc cite o ex
cursie în Grecia, in valoare de 7 009 
lei și diferența în numerar.

ȘEDINȚĂ COMISIEI PERMANENTE C.A.E.R.
PENTRU CONSTRUCȚII DE MAȘINI

In perioada 24 mai—2 iunie a avut 
loc ia Mamaia ședința a 53-a a Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru con
strucții de mașini.

Au luat parte delegațiile țărilor 
membre ale C.A.E.R. : Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană. Po
lonia, România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică.

In conformitate cu Acordul înche
iat Intre C.A.E.R. și guvernul R.S.F. 
Iugoslavia, la ședință a participat și 
o delegație a R.S.F. Iugoslavia.

în deschiderea ședinței, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
loan Avram, a informat pe pârtiei - 
panți despre succesele obținute de in
dustria construcțiilor de mașini din 
România și principalele direcții de 
dezvoltare ale acesteia, în perioada 
1971—1975.

Comisia a examinat sarcinile ce-i 
revin din hotărîrile ședințelor a 51-a 
și a 52-a ale Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. și a luat măsuri pentru 
realizarea acestora. Au fost aprobate 
propuneri privind organizarea pro
ducției specializate de autocamioane 
de mare tonaj, textele proiectelor de 
acorduri cu privire la specializarea 
și, cooperarea internațională în pro
ducția de utilaje pentru fabricarea 
produselor din sticlă și ceramică, pre
cum și propunerile referitoare la 
adincirea colaborării în domeniul spe
cializării producției de vagoane de 
marfă și locomotive Diesel. De ase

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Italiei

Miercuri după-amiază, ambasadorul 
Italiei la București, Niccolo Moscato, 
a oferit o recepție cu prilejul Zilsi 
naționale a Republicii Italiene.

Au luat parte Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, funcționari superiori 
din M.A.E., generali și ofițeri supe
riori, reprezentanți ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, ai

Adunare populară 
consacrată mișcării 

revoluționare din 1821
ALEXANDRIA (corespondentul 

„Scînteii" AI. Brad).
Cu prilejul împlinirii a 150 de ani 

de la mișcarea revoluționară din 1821 
condusă de Tudor Vladimirescu, la A- 
lexandria a avut loc miercuri o adu
nare populară, in cadrul căreia to
varășul Marin DrAgan, membru al 
C.C.' al P.C.R., prim-Secretar al Co
mitetului județean de partid Teleor
man, a făcut o expunere. In conti
nuare, artiști amatori au prezentat 
un montaj muzical-Iiterar închinat 
evenimentului de la 1821 și s-a pre
zentat filmul artistic ..Tudor".

vremea
Timpul probabil pentru 4. 5 și 6 

iunie. In țară : Vremea va fi în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Averse izolate se vor semnala în 
sud-estul țării. Vint slab pînă la po
trivit. Temperatura va continua să 
crească ușor. Minimele vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, izolat mai 
coborite la începutul intervalului, 
iar maximele intre 20 și 30 grade.

• SPORT • SPORT • SPORT «SPORT « SPORT « SPORT

ASEARĂ PE „WEMBLEY

FINALA C.C.E.

fotbal-„CUPA ROMÂNIEI" 
DOAR DOUĂ GOLURI IERI, IN MECIURILE 
RETUR ALE SFERTURILOR DE FINALĂ

„Miercurea fotbalistică" a reu
nit echipele aflate în sferturile de 
finală ale „Cupei României" pentru 
meciurile retur. Interes special în ju
rul acestor partide nu a prea existat, 
întrucît în primele întilniri învingă
toarele (divizionarele A Steaua, Di
namo și Universitatea Cluj, precum 
și divizionara B Metalul București) 
și-au asigurat un scor care, practic, 
le scutea (și intr-adevăr le-a scutit) 
de orice emoție cu privire la califi
carea în semifinalele popularei com
petiții. Cum au decurs ostilitățile 
ieri, pe stadioanele de la Brăila. Ora
dea. Timișoara și Cluj ? Iată scurte 
relatări primite de la corespondenții 
noștri :

Progresul Brăila — Dinamo Bucu
rești 0—0 (în tur : 1—4). Un stadion 
arhiplin, un timp de joc excelent și... 
un rezultat surpriză (un rezultat bun 
pentru gazde) în compania liderilor 
clasamentului diviziei A.

Crișul Oradea — Steaua 0—1 (î:t 
meci tur : 0—5). Meci plăcut, cu faze

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
PARIS 2 (Agerpres). — In sfertu

rile de finală ale turneului interna
țional de tenis „Open" de la Paris, 
Froehling (S.U.A.) a realizat ieri o 
mare surpriză eliminîndu-1 cu 6—4, 
4—6, 6—3, 3—6, 8—6 pe Ashe
(S.U.A.). în semifinale, el ur
mează să joace în compania în
vingătorului din partida Nâstase 
(România) — Smith (S.U.A.). In 
acest meci, Nâstase conduce cu 6—1, 
6—3, partida fiind întreruptă. Ea ur
mează să fie continuată astăzi.

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Nu
meroși spectatori au urmărit miercuri 
la Moscova meciul dintre echipele 
olimpice de fotbal ale U.R.S.S. și O- 
landei contind pentru turneul preli
minar al Olimpiadei. Fotbaliștii so
vietici au obtlnut victoria cu scorul 
de 4—0 (l—0).

ATLETISM. — în cadrul unui 

menea. au fost examinate propuneri 
cu privire la dezvoltarea colaborării 
în domeniul producției de mașini- 
unelte și piese de schimb și au fost 
adoptate unele recomandări, menite 
să contribuie la suplimentarea livră
rilor reciproce de rulmenți, mașini- 
unelta pentru așchierea metalelor si 
mașini de forjare-presare, pe perioa
da 1972—1930.

Comisia a adoptat recomandări pri
vind dezvoltarea sistemelor de ma
șini și utilaje de mare productivi
tate pentru prelucrarea maselor plas
tice și a stabilit ordinea de efectuare 
în continuare a acestora. Au fost 
examinate, de asemenea, alte proble
me ale colaborării dintre țările mem
bre ale C.A.E.R. în domeniul indus
triei construcțiilor de mașini.

Participanții la ședință au avut po
sibilitatea să viziteze unele Întreprin
deri ale industriei constructoare de 
mașini din România.

La semnarea protocolului, care a 
avut loc la București, au participat 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, reprezen
tantul permanent al României în Con
siliul de Ajutor Economic Reciproc, 
președintele în funcțiune al Comite
tului Executiv al C.A.E.R., precum 
și alte persoane oficiale române.

Ședința Comisiei pentru construcții 
de mașini s-a desfășurat in spirit de 
prietenie și înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

cultelor, personalități ale vieții eco
nomice, culturale, științifice și artis
tice, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

Niccolo Moscato, ambasadorul Ita
liei la București, a rostit miercuri 
seara o cuvîntare la posturile noastre 
de radio și televiziune, cu ocazia Zilei 
naționale a Italiei.

(Agerpres)
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Cantități sporite
de fibre și fire „Terom"

Colectivul de muncă de la Uzina 
de fibre sintetice din Iași a încheiat 
primele 5 luni ale anului în curs cu 
un plus valoric al producției globale 
de 25,2 milioane lei peste sarcinile 
de plan. Concret, aceasta înseamnă, 
printre altele, 167 tone de fibre și 
fire peste prevederi obținute ca ur
mare a îndeplinirii planului de pro
ducție și pe luna mai cu 6 zile îna
inte de termen și a creșterii produc
tivității muncii cu 4,1 la sută peste 
plan. Uzina a onorat astfel la timp 
toate comenzile făcute de beneficia
rii, interni, și externi atît la fibrelp 
cablu, la fibrele puf și pale de tip 
lină, bumbac și in, cît și comenzile 
de fire tehnice și textile de ață de 
cusut din poliesteri.

Fibrele și firele poliesterice „Te- 
rom" fabricate la lași înlocuiesc cu 
succes fibrele naturale de lină, mă
tase, bumbac și in, iar în amestec 
cu acestea.conferă țesăturilor rezis
tență la purtare și spălări repetate, 
la acțiunea oricărui detergent. Ele 
au un aspect uniform și un tușeu 
mătăsos, sînt neșifonabile și ușoare. 
Fibrele și firele „Terem" se folosesc 
pentru lenjerie fină pentru bărbați 

de poartă. Singurul gol l-a înscris 
Pantea (min. 32). Gazdele domină în 
repriza secundă, dar — deși au și 
cite va bune ocazii — nu reușesc ega- 
larea.

C.F.R. Timișoara — Metalul Bucu
rești 0—0 (in meci tiu- : 0—4). Un joc 
pentru care ce-i prezenți pe stadio
nul ceferiștilor din Timișoara regre
tă timpul pierdut ; rezultatul nul al 
partidei reflectă foarte exact calita
tea... nulă a fotbalului practicat de 
cele două echipe.

Universitatea Cluj — Politehnica 
Timișoara 0—1 (în meci tur : 3—1). 
Echipa studenților timișoreni a făcut 
ieri o partidă aplaudata de toți su
porterii... formației clujene. N-a lip
sit mult ca Politehnica să mai înscrie 
încă două goluri. Golul victoriei 
oaspeților l-a marcat, în proprie 
poartă, Pexa (în min. 16). Mingea tri
misă „acasă" de la circa 18 metri l-a 
surprins pe portarul Moldovan, care 
n-a putu-t interveni.

concurs atletic desfășurat la Nalcik 
(U.R.S.S.), Boris Ivanov a stabilit 
un nou record unional la decatlon 
cu performanța de 8 237 puncte. Iată 
rezultatele tehnice obținute de Iva
nov in cele 10 probe ; 100 m —
10”6/10 ; săritura in lungime — 
7,34 m ; aruncarea greutății — 
15,02 m ; săritura în înălțime — 
2.01 m ; 400 m plat — 50”2/10 ; 110 m 
garduri — 14”l/10 ; aruncarea discu
lui — 43,62 m ; săritura cu prăjina 
— 4,36 m ; aruncarea suliței — 
75,30 m și 1 500 m — 4’50”.

ȘAH. — Cea de-a șasea partidă 
dintre marii maeștri Bobby Fischer 
(S.U.A.) și Mark Taimanov (U.R.S.S.), 
care-și dispută la Vancouver unul din 
meciurile „sferturilor" de finală ale 
campionatului mondial de șah, s-a 
întrerupt la mutarea a 43-a. In pre
zent scorul este de 5—0 în favoarea 
lui Fischer.

Cronica zilei
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală N. V. Faddeev, secretarul 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică.

★
Ansamblul folcloric „Doina", care 

a făcut un tutneu în Uniunea Sovie
tică și Republica Populară Polonă, în 
perioada 12 mai — 1 iunie, s-a îna
poiat în Capitală.

In cele 12 'spectacole susținute, ar
tiștii români au repurtat un frumos 
succes artistic.

★
Miercuri dimineața, președintele 

Comitetului de Stat pentru Energia 
Nucleară, loan Ursu, împreună eu 
alti membri ai colectivului de con
ducere al comitetului, a avut o în
trevedere cu directorul general al 
Agenției internaționale pentru ener
gia atomică. A.I.E.A.. dr. Sigvard 
Eklund.

în cadrul discuției au fost abordate 
unele aspecte ale cooperării dintre 
instituțiile de specialitate din Ro
mânia și Agenția internațională 
pentru energia atomică.

Președintele Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară a oferit un 
dineu in cinstea directorului general 
al A.I.E.A.

★
Cu ocazia aniversării a 100 de ani 

de la nașterea scriitorului Dimitrie 
Anghel, la Cornești, satul natal al 
scriitorului, s-a deschis o casă me
morials care îi poartă numele. Aici 
au fost expuse ziare și reviste cu- 
pninzind articole scrise de Dimitrie 
Anghel, ediții ale operelor sale, foto
copii ale unor manuscrise, mărturii 
ale activității sale de poet, prozator, 
dramaturg și publicist.

★
Recent s-a încheiat Ia Padova — 

Italia — Festivalul filmului agricol, 
manifestare la care au participai 
peste 20 de țări din Europa, America 
și Asia. Cele 4 filme documentare 
românești prezentate: „Irigarea cul
turilor agricole", „Ingrășarea tinere
tului taurin". „Sub aripile avionului" 
și „Inundațiile în agricultură" au 
primit în grup premiul special al 
juriului.

(Agerpres)

și femei, pentru articolele vestimen
tare de purtare, sport, excursii și 
ocazii festive, pentru articole nece
sare diferitelor activități sportive 
(saltele pneumatice, pinze pentru 
vele, saci de dormit), pentru articole 
casnice decorative (draperii, stofe 
pentru mobilă, 
masă). La rîndul 
poliesterice albe 
mare finețe, sînt
la rupere, se minuiesc ușor în stare 
umedă și sînt greu inflamabile. U-

perdele, fețe de 
lor, firele textile 
și colorate au o 
rezistente la apă,
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zâna ieșeană fabrică și fire tehnice l 
care se folosesc la fabricarea arti-. ’
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colelor tehnice, printre care inserții 
ds? anVeldpfe', Tiltreț 'bfenzi transpor
toare, curele trapezoidale, haine de 
protecție, odgoane, frînghii, 
etc., deosebit de rezistente.

în momentul de față, uzina ie
șeană se află în continuă dezvolta
re. Pînă în 1975 producția de fibre 
urmează să mai crească cu 30 000 
tone pe an, iar cea de fire tehnice 
și textile cu 5 000 tone pe an.

sfori

Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii

Ajax —
Panathinaikos

2-0
Aseară stadionul londonez „Wem

bley" — supranumit „templul fotba
lului" — a fost arhiplin (circa 105 000 
spectatori) cu ocazia uneia dintre 
cele mai puțin anticipate finale ale 
„Cupei campionilor europeni" : Ajax 
Amsterdam (campioana Olandei) — 
Panathinaikos Atena (campioana 
Greciei). Interesul suporterilor res
pectivi pentru acest meci il sublinia
ză chiar și numai faptul că în tri
bune aproape două treimi din numă
rul locurilor le-au -jcupat (în propor
ții egale, cite 30 000) amatorii de fot
bal greci și olandezi, veniți special 
din țările lor la această finală.

Meciul în sine — disputat intr-un 
ritm impresionant, cu numeroase 
faze la o poartă și la. alta, parcă to
tuși mai periculoase la poarta echi
pei ateniene — avea să se termine 
cu scorul de 2—0 în favoarea fotba
liștilor olandezi. Primul gol a rezul
tat de fapt dintr-o acțiune oarecare 
(un contraatac destul de lent), la ca
pătul căreia o intervenție a lui Van 
Dijk (reluare cu capul, spre spate), 
a făcut ca mingea să-l depășească pe 
portarul Ikonomopoulos, intrind în 
plasă. După acest gol — înscris în 
min. 5 — olandezii au dominat mai 
mult, pînă la pauza. în repriza se
cundă. fotbaliștii greci au forțat eta
larea, dar singurul lor „om de gol" 
— Antoniadis, golgeterul actualei 
ediții a C.C.E. — a fost strașnic mar
cat. Ultimele speranțe ale echipei 
ateniene sînt spulberate definitiv în 
min. 87, cînd. la un șut al lui Haan, 
mingea este deviată în proprie poar
tă de un fundaș grec : 2—0 pentru 
Ajax.

Un moment esențial al transformărilor

progresiste din Chile

„BĂTĂLIA METALULUI 

ROȘU"
Data naționalizării cuprului se a- 

propic. Proiectul reformei constituțio
nale necesare pentru decretarea ac
tului de etatizare a marilor mine de 
cupru a fost dezbătut de patru ori in 
Camera Deputaților. Acum cîteva 
zile, a fost aprobat de Senat in cea 
de-a cincea și ultima lectură. In de
cursul unei perioade care nu trebuia 
să depășească 60 de zile, Congresul 
se va întruni în sesiune legislativă 
extraordinară pentru a consacra ca
drul constituțional în vederea rein
tegrării în patrimoniul național a 
celei mai mari bogății naturale de 
care dispune Republica Chile.

Suveranitatea economică, dreptul 
fiecărui popor de a fi stăpin pe pro
priile resurse naționale este o parte 
fundamentală, esențială a suverani
tății politice — și este de înțeles de 
ce naționalizarea cuprului este su
biectul nr. 1 al actualității politice din 
Chile, dezbătut zilnic in presă, în 
adunări populare, in dialogul guver
nanților cu organizațiile de masă, eu 
intelectualii. Foarte recent, ministrul 
minelor, Orlando Cantuarias, a avut 
o întîlnire, la Valparaiso, cu studen
ții Universității din Chile, ' aproape 
întreaga discuție fiind polarizată în 
jurul iminentei naționalizări a cupru
lui. „Metalul roșu", cum este denu
mit cuprul în Chile, dobîndește acum 
incandescența unui moment istoric 
din viața națiunii. Și la propriu și la 
figurat, cuprul trece ca un „fir roșu" 
în istoria țării. încă la mijlocul seco
lului al XVIII-lea, Chile exporta în 
Peru bare de cupru, iar în 1789 vice
regele de la Lima cumpărase, la Cc- 
quimbo, 100 de tone din acest metal 
pentru necesitățile coroanei. Peste 
cîțiva ani, Chile acoperea 60 la sută 
din consumul mondial de cupru. „S-a 
calculat, spunea ministrul minelor, că 
din ajunul independenței și pînă in 
prezent, Chile a exportat 22 de mi
lioane de tone de cupru... Și, totuși, 
a,m rămas pină astăzi o țară subdez
voltată".

Cuprul chilian nu a aparținut chi
lienilor, și cea mai mare parte a be
neficiilor obținute de pe urma ex
ploatării și comercializării- minereu
lui revenea unor companii străine, în 
special nord-americane (Kenecot și 
Anaconda). Referindu-se la exploata
rea bogățiilor naturale ale țării de 
către capitalul străin, președintele 
Salvador Allende arăta, la o întîlnire 
cu ziariști străini, că „intre anii 1910 
și 1970 — sub formă de beneficii — 
au fost, scoase din țară nu mai puțin 
de 2 850 milioane de dolari. Un mi
lion trei sute de mii de dolari ies din 
această țară in fiecare zi. Este sala
riul zilnic al unui milion de munci
tori chilieni". Iar la mitingul de 1 
Mai, președintele declara : „Avem 
nevoie de sumele care trec dincolo de 
frontierele noastre — sub formă de 
profituri — pentru a impulsiona dez
voltarea țării...".

Potrivit calculelor, prin naționali
zarea cuprului se va obține anual o 
sumă echivalentă cu 90 milioane do
lari.,, suficiență pepțjȚu. .construirea a 
1 OOÎir de spitale sau 4400 de școli.

• Naționalizarea cuprului are și o 
semnificație politică deosebită, mnr- 
cînd, așa cum scria ziarul „El Siglo", 
„o etapă istorică in exercitarea su
veranității noastre". în cercurile po
litice din Santiago se apreciază că 
Congresul va putea adopta fără difi
cultăți reforma constituțională pe 
baza căreia se va decreta naționali
zarea marilor mine de cupru. Recu
perarea acestei avuții naționale — 
care asigură 80 la sută din intrările 
de devize — este o revendicare cu 
caracter general, exprimată, de-a 
lungul mai multor decenii, de lupta 
clasei muncitoare, a tuturor forțelor 
democratice și progresiste din Chile. 
Sprijinul popular ferm acordat pro
gramului de naționalizare se repercu
tează și asupra dezbaterilor Congre
sului în legătură cu reforma constitu
țională. Este semnificativă, în acest 
sens, colaborarea parlamentarilor de- 
mocrat-creștini cu parlamentarii par
tidelor din „Unitatea populară". Aci 
se apreciază că nici mandatarii Par
tidului național — exponenți ai opo
ziției de dreapta — nu-și vor putea 
permite să înoate împotriva curen
tului general, pozițiile oamenilor po
litici în problema naționalizării cu
prului fiind considerate de către opi
nia publică chiliană ca un test de 
maximă importanță al modului în

Aniversarea proclamării Republicii Italia

Festivitățile de la Roma
ROMA 2 — Corespondentul Ager

pres transmite : La 2 iunie, în în
treaga Italie s-a sărbătorit cea de-a 
25-a aniversare a proclamării Repu
blicii.

Intr-un mesaj adresat națiunii, pre
ședintele Giuseppe Saragat își ex
primă convingerea că „poporul ita
lian — reamintindu-și luptele eroic- 
și suferințele imense prin care a 
trecut pentru a se salva și, apoi, 
pentru a progresa — va continua să 
făurească pentru sine și pentru fiii 
săi un viitor de independentă, liber
tate, dreptate și Dace".

Miercuri dimineața, după ce șeful

Vizita delegației
A.R.LU.S.

în Uniunea Sovietică
MOSCOVA 2. — Corespondentul

Agerpres, Laurențiu Duță. transmite: 
Delegația A.R.L.U.S., condusă de Ni
colae Moraru, membru în Consiliul 
General A.R.L.U.S., redactor-șef al 
redacției publicațiilor pentru străină
tate, a fost primită miercuri de V. I. 
Konotop, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S., președintele 
Conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-române, cu care a 
avut o convorbire prietenească. La 
convorbire a participat Ion Ciubo- 
taru, însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României în Uniunea Sovietică.

în timpul șederii sale în .U.R.S.S.. 
delegația română a vizitat orașul 
Volgograd și a avut întilniri cu con
ducătorii filialei A.P.S.R. din orașul 
Domodedovo. 

care sînt privite interesele superioar» 
ale patriei.

Drumul spre naționalizarea cupru
lui este deschis, dar nici pe departe 
lipsit de dificultăți. Una din acestea 
o reprezintă plecarea’ dirijată, conco
mitentă a unui mare număr de spe
cialiști străini în scopul dezorganiză
rii producției la cele mai mari mine 
din țâră — „El Teniente" și „Chuqui
camata". Aceștia trebuie să fie înlo- 
cuiți cu tehnicieni și specialiști chi
lieni. „Cu specialiștii noștri trebui» 
să soluționăm cu orice preț proble
mele tehnice și trebuie să producem 
mai mult la Chuquicamata. Chilienii 
care lucrează acolo trebuie să mun
cească din răsputeri pentru a apăra 
țara. Trebuie s-o facă, pentru că le-o 
cerem noi, poporul" — declara pre
ședintele Allende.

In ziarele care exprimă direct sau 
indirect interesele marii finanțe și 
cercurilor reacționare apar o serie de 
articole și informații cu caracter a- 
larmist și obstructionist în legătură 
cu asistența tehnică la minele de cu
pru vizate de etatizare. Recent, zia
rul „El Mercurio" a publicat un anunț 
în limba engleză, prin intermediul că
ruia agenția de publicitate nord-ame- 
ricană R. H. Humphrey Co Ltd — 
avînd legături strînse cu monopolul 
„Anaconda" — oferea salarii mari, in 
valută, pentru specialiștii de înaltă 
calificare din industria cuprului care 
ar dori să lucreze în străinătate. „La 
Nacion", „El Siglo", „Ultima Hora" 
au ripostat cu editoriale, calificînd 
acest anunț ca o incitare la părăsirea 
minelor de cupru de către specialiștii 
chilieni. A ripostat și cdlegiul ingi
nerilor din Chile. In cadrul unei ple
nare a colegiului, s-a exprimat spri
jinul patriotic pe care îl acordă a- 
ceastă asociație programului de na
ționalizare a cuprului, atit prin par
ticipare intensă în producție și schim
buri de experiență între specialiștii 
de la diferite mine, cît și prin elabo
rarea unui plan amplu în legătură cu 
extinderea pregătirii profesionale a 
personalului minelor. Pentru ingine
rii chilieni este acum o chestiune de 
onoare menținerea, în bune condiții, 
a conducerii tehnice la minele de cu
pru abandonate de specialiștii străini. 
La mina Chuquicamata, unde, de la 
7 martie, conducerea tehnică este asi
gurată in întregime de ingineri chi
lieni, se constată o creștere zilnică, 
medie, a producției de peste 22 000 d« 
tone.

Rezervele dt? cupru chilian repre
zintă 21 la sută din zăcămintele mon
diale. Integrarea acestei însemnate 
avuții naționale in circuitul general 
al transformărilor economice și socia
le care au loc în Chile reprezintă un 
act esențial în „bătălia pentru creș
terea și eficiența producției" — obiec
tivul politic central al Unității Popu
lare în etapa actuală.

Corespondentă de la 
Eugen POP

ămwini ob slnaîc pst 
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0 cuvintare 
a președintelui Allende

SANTIAGO DE CHILE 2. — Co
respondentul Agerpres, E. Pop, 
transmite : Intr-o cuvîntare rostită in 
fața studenților Universității din 
Concepcion, președintele Salvador 
Allende a relevat maturizarea proce
sului politic prin care trece Chile și 
a atras atenția asupra necesității în
țelegerii particularităților specifice 
în care se desfășoară lupta populara 
pentru transformarea revoluționară 
a țării. „Fiecare țară, a spus vorbi
torul. arc propria sa realitate, pro
pria ei istorie, și numai ținind cont 
de toate acestea trebuie să se acțio
neze în conducerea revoluționară * 
poporului". „Dorim să transformăm 
cuceririle politice în cuceriri sociale", 
a spus președintele, adăugind : „Fără 
îndoială, faptele demonstrează că în 
țara noastră am folosit uri drum pe 
care realitatea proprie ne-a îngăduit 
să-l urmăm".

statului a depus o coroană de flori la 
„Altarul patriei" — mormîntul erou
lui necunoscut, pe cunoscuta Via del 
Fori Imperiali din Roma s-a des
fășurat tradiționala paradă militară. 
Tn tribuna de onoare se aflau pre
ședintele Republicii, primul ministru, 
miniștri, deputați și senatori, șefii 
misiunilor diplomatice acreditați Îs 
Roma. Erau prezenți, de asemenea, 
in tribune și de-a lungul traseului 
aproximativ 50 000 de cetățeni ai Ro
mei. După-amiază, in marile piețs 
ale Romei s-au desfășurat serbări 
populare.

DEMISIA GUVERNULUI 
COLUMBIAN

BOGOTA 2 (Agerpres). — Cabine
tul columbian și-a prezentat marți 
seară demisia președintelui Misael 
Pastrana, informează agenția France 
Presse, citind un comunicat oficial dat 
publicității la Bogota. In scrisoarea 
comună de demisie adresată președin
telui țării, al cărei text nu a fost 
publicat, cei 13 miniștri — șase libe
rali, șase conservatori și un general 
— au precizat că hotărirea lor lasă 
șefului statului latitudinea de a pro
ceda la schimbările pe care le va con
sidera necesare. Agenția precizează 
că președintele columbian a început 
in aceeași zi consultările în vederea 
formării unui nou guvern.

In capitala Columbiei se subliniază 
că in cursul ultimelor congrese ale 
partidelor tradiționale au avut loc 
importante sciziuni, care, potrivit a- 
precierii observatorilor politici, ar 
constitui cauza declanșării actualei 
crize politice.
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CAMBODGIA

PUTERNICE ATACURI ALE FORJELOR 
DE REZISTENȚĂ POPULARĂ 

o TRUPELE AGRESOARE S-AU RETRAS ÎN DERUTĂ 
DIN ZONA LOCALITĂȚII SNOUL

PNOM PENH 2 (Agerpres). — Sur
prinse de puternicele atacuri ale for
țelor de rezistență populară din Cam- 
bodgia, trupele regimului de la Pnom 
Penh și cele ale agresorilor saigonezi 
s-au retras în derută din zona locali
tății Snoul, provincia Kratie, înregi.s- 
trind pierderi atît în oameni, cit și in 
echipament de luptă. Făcind un bi
lanț al luptelor pentru localitatea 
Snoul, agenția V.N.A. relata la 1 iu
nie că din rindul trupelor lui Lon 
Nol-Sirik Matak și ale saigonezilor 
au fost uciși sau răniți aproximativ 
1 500 de militari și au fost făcuți pri
zonieri alți 300. Patrioții cambodgieni 
au capturat, în cursul acelorași lupte, 
numeroase arme grele, printre care

VIETNAMUL DE SUD

10 tunuri, precum și 500 tone muni
ție, peste 100 de stații de radio-emisie 
și au doborît cinci avioane inamice 
— relatează agenția V.N.A.

Corespondentul de război al agen
ției U.P.I. a făcut cunoscut că ope
rațiuni împotriva trupelor autorități
lor de la Pnom Penh „au fost de
clanșate și in alte zone ale țării și 
chiar în apropiere de capitala cam- 
bodgiană". O știre transmisă de a- 
genția France Presse relata că for
țele de rezistență populară au de
clanșat atacuri masive și prin sur
prindere „pe două fronturi, de-a 
lungul frontierei intre Laos și Viet
namul de sud“.

Poziții americano -saigoneze 
sub tirul patrioților

SAIGON 2 (Agerpres). — Agenția 
France Presse transmite că unități 
ale Frontului Național de Eliberare 
au atacat poziții americano-saigoneze 
din regiunea septentrională, precum 
și din zona fastei capitale imperiale, 
orașul Hue. Pe de altă parte, coman
damentul american de la Saigon a a- 
nunțat miercuri că in regiunea deltei

fluviului Mekong alte două elicoptere 
ale forțelor aeriene ale S.U.A. au fost 
doborî te. Un purtător de cuvînt al 
comandamentului militar al S.U.A. 
de la Saigon a declarat că forțe ale 
F.N.E. au atacat cu un puternic foc 
de mortiere o bază americană situată 
in regiunea platourilor înalte.

ORIENTUL APROPIAT
AMMAN 2 (Agerpres), —• Organi

zațiile palestinene au atacat marți 
noaptea poziții ale armatei iordanie- 
ne amplasate în regiunea de nord a 
Iordaniei, a declarat un purtător de 
cuvint al guvernului de la Amman, 
citat de agenția Associated Press. 
El a precizat că atacul s-a produs 
în regiunea Sakeb, în apropierea ora
șului Jerash.

Pe de altă parte, un comunicat al 
organizațiilor palestinene de rezisten
ță, difuzat la Beirut și reluat de a- 
genția amintită, afirmă că trupele 
iordaniene au pătruns într-o tabără 
a refugiaților palestineni, situată lin
gă Amman, unde au operat 150 de 
arestări.

CAIRO 2 (Agerpres). — Agenția 
M.E.N. anunță că președintele An
war Sadat l-a primit pe ministrul 
kuweitian al afacerilor externe, Sa
bah Al Ahmed Al Jaber, care între
prinde o vizită oficială în R.A.U. 
Cu această ocazie au fost trecute in 
revistă evoluția situației din Orien
tul Apropiat și relațiile egipteano- 
kuweitiene.

De asemenea, președintele Sadat 
a primit la Cairo pe Hans Jurgen 
Wischnewski, secretar general admi
nistrativ al Partidului Social Demo
crat din Germania occidentală, care 
întreprinde o vizită in R.A.U. — a- 
nunță agenția M.E.N. în timpul. con
vorbirii au fost evocate probleme in- 
teresînd cele două țări, procedîn- 
du-se, totodată, la trecerea în revistă 
a actualei situații din Orientul Apro
piat.

Un nou act terorist 
în Catania

FORȚELE 
DEMOCRATICE ITALIENE

U ÎNCHEIEREA VIZITEI MINISTRULUI 
DE EXTERN CHILIAN IN IUGOSLAVIA

BELGRAD 2 (Agerpres). — în co
municatul dat publicității la Belgrad, 
la încheierea vizitei oficiale in R.S.F. 
Iugoslavia a lui Clodomiro Almeyda, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Chile, se subliniază că există o 
identitate sau o mare apropiere a 
punctelor de vedere ale celor două 
părți în cele mai importante proble
me internaționale. în context, se 
reafirmă hotărîrea R.S.F. Iugoslavia 
și Republicii Chile de a continua să 
depună eforturi pentru menținerea 
păcii și dezvoltarea colaborării inter
naționale. care trebuie să se bazeze 
pe deplina respectare a independen
tei, integrității naționale, pe neames
tecul în treburile interne ale altor 
state și pe dreptul popoarelor la au
todeterminare.

Părțile au subliniat, între altele, 
necesitatea adoptării unor măsuri 
concrete în vederea promovării cola
borării economice între țările in cură 
de dezvoltare. Ele s-au pronunțat, 
totodată, pentru dreptul fiecărui po
por la calea proprie de dezvoltare și 
și-au exprimat convingerea că a 
treia Conferință a O N.U. pentru co
merț și dezvoltare de la Santiago de 
Chile va contribui la consolidarea ro
lului U.N.C.T.A.D. și la stimularea 
acțiunilor ' economice internaționale 
orientate spre găsirea unor soluții tot 
mai eficiente pentru rezolvarea pro
blemelor importante și complexe ale 
dezvoltării.

Relevînd marea importanță care re
vine Organizației Națiunilor Unite 
și rolul său în consolidarea păcii și 
securității in lume, părțile s-au pro
nunțat pentru înfăptuirea universali
tății acestei organizații, ca principală 
premisă a eficienței sale. Astfel, ele 
consideră că trebuie să i se recu

noască Republicii Populare Chineze 
drepturile sale legitime în O.N.U.

S-a constatat că relațiile economice 
bilaterale se află sub nivelul posibi
lităților reale și al intereselor reci
proce, deși, in ultimul timp, s-a in
tensificat colaborarea, in special cea 
industrială. în acest sens, s-au men
ționat formele concrete de promovare 
a colaborării in unele sectoare eco
nomice. relevindu-se posibilitatea în
ființării de societăți mixte pentru 
proiectări industriale, exploatarea și 
prelucrarea cuprului, producția de 
mașini-unelte și electroaparataj. con
strucții navale, precum și pentru rea
lizarea altor obiective industriale. De 
asemenea, a fost subliniată necesita
tea sporirii schimburilor comerciala 
reciproce.

SOSIREA LA SOFIA
SOFIA 2 (Agerpres). — La invita

ția lui Ivan Bașev, ministrul afaoe- 
rilor externe al R. P. Bulgaria, la 
Sofia a sosit intr-o vizită oficială 
delegația chiliana condusă de minis
trul de externe al Republicii Chile, 
Clodomiro Almeyda. Miercuri au 
avut loc convorbiri oficiale între de
legațiile conduse de cei doi miniștri 
de externe, relatează agenția B.T.A. 
în cursul discuțiilor, părțile au con
statat existența posibilităților de spo
rire a schimburilor comerciale bila
terale și de promovare a colaborării 
industriale și tehnico-știinițifice. în- 
tr-o serie de probleme internaționale, 
actuale s-a constatat apropierea sau 
coincidența punctelor de vedere ale 
părților.

Vizita in R. D. Vietnam
a delegației poporului laoțian

O MITINGUL DE LA HANOI
HANOI 2 (Agerpres). — în sala Ba 

Dinh din Hanoi a avut loc un miting 
cu ocazia vizitei in R.D. Vietnam a 
delegației poporului laoțian, condusă 
de prințul Sufanuvong, președintele 
C.C. al Frontului Patriotic din Laos, 
transmite agenția V.N.A. Au parti
cipat Fam Van Dong, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, pre- 

Vo Nguyen 
__ ________ .. ’ l Politic, 
vicepremier și ministru al apărării 
naționale, Nguyen. Duy .Trinh, mem
bru al BirouTUt Politic, vicepremier și 
ministru al afacerilor externe, Hoan 
Van Hoan, membru al Biroului Po
litic, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
R.D. Vietnam, membri ai C.C. al par
tidului, membri ai Prezidiului C.C. 
al Frontului Patriei din Vietnam, re
prezentanți ai unor organizații de 
masă, oameni ai muncii din Hanoi. 
A fost prezent, de asemenea, Nguyen 
Phu Soai, șeful ad-interim al Repre
zentanței Republicii Vietnamului de 
sud la Hanoi.

Luînd cuvîntul, premierul Fam Van 
Dong i-a salutat pe membrii delega
ției poporului laoțian. Sub conduce
rea Frontului Patriotic din Laos, în 
frunte cu prințul Sufanuvong, a ară
tat vorbitorul, poporul laoțian a dus, 
alături de popoarele Vietnamului și 
Cambodgiei, o luptă dirză împotriva 
agresorilor, ciștigind o victorie după 
alta. Recent, el a obținut mari vic
torii în sudul Haosului și pe șoseaua 
nr. 9. Zonele eliberate din Laos, care 
constituie o bază trainică a războiului 
de rezistență al poporului laoțian îm
potriva agresiunii S.U.A., pentru sal
vare națională, și care reprezintă a- 
proape două treimi din teritoriul 
Laosului, se consolidează in toate do
meniile. Inițiativele Frontului Pa
triotic din Laos, care au drept scop 
să pună capăt războiului de agresiune 
al S.U.A. în Laos, să instaureze pacea 
și înțelegerea națională, au fost în- 
timpinate cu simpatie și sprijin in 
lumea întreagă. Victoriile militare, 
politice și diplomatice ale poporului 
laoțian au dus la creșterea tot mai 
mare a prestigiului poporului laoțian, 
al Frontului Patriotic din Laos și al 
forțelor patriotice neutraliste laoție- 
ne. De asemenea, aceste victorii au 
contribuit în mare măsură la crește
rea puterii celor trei popoare indo- 
chineze.

Poporul vietnamez și guvernul Re
publicii Democrate Vietnam sprijină 
cu hotărire lupta justă a poporului 
laoțian împotriva agresorilor S.U.A.. 
susțin fără rezerve programul politic 
în 12 puncte al Frontului Patriotic

mierul R.D. Vietnam, 
Giap, membru al Biroului

din Laos, care are drept scop edifi
carea unui Laos pașnic, independent 
neutru, democratic și prosper. Po
porul vietnamez si guvernul R.D. 
Vietnam salută cu căldură și sprijină 
fără rezerve soluția politică in cinci 
puncte și propunerile avansate la 12 
mai 1971 de Frontul Patriotic din 
Laos în vederea soluționării pașnice 
a problemei laotiene.

în numele Comitetului Central al 
Frontului Patriotic din Laos, al Co
mitetului de alianță al forțelor pa
triotice neutraliste și . al poporului 
laoțian, prințuil Sufanuvong a adre
sat un salut de solidaritate Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, 
guvernului R.D. Vietnam, Frontului 
Patriei din Vietnam, eroicului popor 
vietnamez. Poporul vietnamez, a spus 
el, cu tradiția sa de patriotism și cu
raj, a înscris pagini de glorie in isto
ria luptei împotriva invaziei străine 
și pentru construcția națională, pen
tru independență, libertate, democra
ție și pace. Sub conducerea Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam, 
el desfășoară în prezent lupta împo
triva imperialismului S.U.A., depu- 
nind eforturi extraordinare, cu hotă
rîrea de a-i respinge pe agresori, de 
a elibera Sudul, de a construi și a- 
păra Nordul, de a progresa pe calea 
reunificării pașnice a patriei. în Viet
namul de sud, eroicele forțe armate 
și populația, sub conducerea Guver
nului Revoluționar Provizoriu și a 
F.N.E., aii extins regiunile contro
late de popor, au obținut victorii la 
Khe Sanh și de-a lungul șoselei nr. 
9, acționind coordonat cu forțele ar
mate și poporul laoțian, au 
recent succese pe platourile 
în Delta Mekong și in alte 
ale Vietnamului de sud.

Avînd în vedere actuala 
din Indochina, a declarat prințul Su- 
fanuvong, forțele patriotice laoțiene 
și poporul laoțian sint hotărîte să 
lupte umăr la umăr, alături de popoa
rele frățești ale Vietnamului‘și Cam- 
bodgiei, pentru a-i alunga pe impe
rialiștii S.U.A. din Peninsula 
china și pentru a transforma Indo
china intr-o regiune independentă și 
pașnică.

obținut 
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CONDAMNA ENERGIC 
PROVOCĂRILE FASCISTE

ROMA 2. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : Marți 
seara, la Catania (Sicilia) s-a produs 
o nouă gravă provocare fascistă : in 
timp ce Enrico Berlinguer, vioese- 
cretar general al Partidului Comunist 
Italian, vorbea mulțimii în Piața 
Universității, in cadrul unei adunări 
electorale, a explodat o bombă care 
a rănit pe unul dintre participanții la 
adunare. Mitingul a continuat, în- 
cheindu-se cu condamnarea energică 
a provocărilor fasciste.

Noul atentat, a cărui gravitate a 
fost condamnată ferm de către for
țele democratice, face obiectul unei 
luări de poziție a ziarului „l’UNITA", 
care scrie, între altele : „Atentatul de 
la Catania demonstrează pină la ce 
punct au ajuns lucrurile in Sicilia și 
arată că fasciștii și reacționarii, care 
duc o deșănțată campanie privind or
dinea publică, sint provocatorii și au
torii dezordinii, neexcluzind din pla
nurile lor arma terorismului. La ast
fel de provocări, clasa muncitoare 
italiană a dat și va da o ripostă 
fermă".

GENEVA

Deschiderea sesiunii
Conferinței Internationale• «

a
GENEVA 2 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor din Geneva s-au 
deschis miercuri lucrările celei de-a 
56-a sesiuni a Conferinței Interna
ționale a Muncii, la care iau parte 
reprezentanții celor 121 de state 
membre ale O.I.M.

România este reprezentată de o de
legație alcătuită din ambasadorul 
Ion Datcu, reprezentantul permanent 
al țării noastre la Geneva, Ion Păcu- 
raru, adjunct al ministrului muncii, 
Larisa Munteanu, secretar al Consi
liului Central al U.G.S.R., Bujor Ol- 
teanu, directorul Institutului pentru 
cercetările in domeniul tehnologiei.

Lucrările primei zile au fost con
sacrate unor probleme cu caracter 
organizatoric.

Larisa Munteanu a fost aleasă, 
pentru a treia oară consecutiv, in 
Biroul grupului muncitoresc.

• VICEPREȘEDINTELE GU
VERNULUI, ANDRE RESAM
PA, DEMIS DIN FUNCȚIE

TANANARIVE 2 (Agerpres).
Președintele Republicii 
Philibert Tsiranana. 
marți un decret, 
Andre Resampa a 
funcțiile de vicepreședinte al guver- 
nului și ministru de stat însărcinat 
cu agricultura și problemele dezvol
tării rurale. Comunicatul oficial, di
fuzat la Tananarive, precizează că 
demiterea Iui Resampa este „una 
dintre măsurile adoptate de șeful 
statului malgaș în vederea încetării 
oricăror acțiuni care periclitează 
securitatea și suveranitatea națio
nală". El este acuzat că a fast impli
cat intr-un complot antiguverna
mental. fiind arestat imediat după 
o reuniune a guvernului în cursul că
reia a fost discutată demiterea sa.

Malgașe, 
a promulgat 

în baza căruia 
fost demis <lin

Delegația Partidului Socialist din Chile 
in Uniunea Sovietică

O ÎNTREVEDERE L. BREJNEV-C. ALTAMIRANO

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și Boris Ponomariov, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., au avut marți 
la Moscova o întrevedere cu delega
ția Partidului Socialist din Chile, 
condusă de Carlos Altamirano, secre
tar general al partidului.

în cursul întrevederii, transmite a- 
genția TASS, au fost discutate pro
bleme ale situației internaționale ac
tuale, aspecte ale dezvoltării mișcării

de eliberare națională și antiimperia- 
liste din America Latină, precum șl 
alte probleme de interes reciproc.

întrevederea a prilejuit, de aseme
nea, un schimb de păreri în proble
mele întăririi relațiilor prietenești 
dintre P.C.U.S. și Partidul Socialist 
din Chile. Părțile s-au pronunțat în 
favoarea dezvoltării prieteniei și co
laborării multilaterale între popoarele 
sovietic și chilian

R. P. D, COREEANĂ

Adunarea lucrătorilor din domeniul
■ • ■■ V w ■ v ■ocrotim sănătății

• CUVÎNTAREA LUI KIM IR SEN

PHENIAN 2 (Agerpres). — în pre
zența lui Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, la Phe
nian s-a deschis Adunarea națională 
a lucrătorilor din domeniul ocrotirii 
sănătății, informează agenția A.C.T.C. 
La adunare participă reprezentanți ai 
organelor Partidului Muncii și ale 
guvernului la toate nivelele, lucră
tori din domeniul ocrotirii sănătății, 
reprezentanți ai unor ministere și 
organe centrale.

Ten Diun Theak, vicepremier al 
Cabinetului de Miniștri, a prezentat 
raportul la adunare.

Luînd apoi cuvîntul, Kin Ir Sen 
s-a referit la sarcinile lucrătorilor 
din domeniul ocrotirii sănătății în 
vederea îndeplinirii prevederilor 
Congresului al V-lea al Partidului 
Muncii din Coreea.

Participanții la adunare și-au ex
primat hotărîrea de a depune toate 
eforturile pentru înfăptuirea acestor 
sarcini.

agențiile de presă transmit:
COPENHAGA — La „Fest- 

salen" din Copenhaga a fost 
inaugurată expoziția „A 50-a a- 
niversare a Partidului Comunist 
Român". La deschidere, pre
ședintele Partidului Comunist 
din Danemarca, Knud Jesper- 
sen, a rostit o cuvintare in care 
a evocat rolul istoric al P.C.R. 
în lupta poporului român pentru 
libertate și independență și a 
evidențiat realizările obținute de 
poporul nostru pe drumul 
struirii socialismului.

La Moscova au lncePut con
vorbirile dintre Nikolai Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și arhiepiscopul 
Makarios, președintele Republicii 
Cipru, aflat in vizită in Uniunea So
vietică, informează agenția TASS.

încheindu-și 
Iugoslavia, Joftn

vizita în
Volpe, mi

STAȚIILE SOVIETICE „MARS“-

o nouă etapă in cunoașterea Cosmosului
con-

NICOSIA - In orașul 
magusta a fost inaugurată 
poziția de fotografii „Partidul 
Comunist Român la a 50-a ani
versare".

Fa- 
Ex-

nistrul transporturilor al S.U.A., a 
arătat în cursul unei conferințe de 
presă ținute înainte de plecare că 
relațiile dintre cele două țări au de
venit mai strinse in perioada care s-a 
scurs de la vizita președintelui Ri
chard Nixon la Belgrad. Ministrul 
american a declarat că vizita pe care 
președintele iosip Broz Tito urmea
ză să o facă in Statele Unite va re

Adjunctul ministrului a- 
facerilor externe al Româ
niei, Peku Burlacu, a avut miercuri 
la Viena o întrevedere cu Waiter 
Wodak, secretar general al Ministe
rului de Externe austriac. La întîl- 
nire, desfășurată într-o atmosferă 
cordială, a participat Dumitru Ani- 
noiu, ambasadorul României la Viena.

0 nouă ședință a Comi
siei militare de armistițiu 
din Coreea, «*nv<>cată la propu
nerea reprezentanților R.P.D. Co
reene, a avut Ioc la Panmunjon, in
formează agenția A.C.T.C. Cu acest 
prilej, generalul Han Yong Ok, con
ducătorul părții R.P.D. Coreene in 
comisie, a protestat împotriva unor 
recente provocări militare ale S.U.A. 
prin care au fost încălcate prevederile 
acordului de armistițiu. Reprezentan
tul R.P.D. Coreene a arătat că, in 
cursul lunii mai, partea americană 
a introdus în mod ilegal armament 
greu în zona demilitarizată și a des
chis focul împotriva militarilor R.P.D. 
Coreene.

prezenta un aport la continuarea 
relațiilor prietenești intre cele două 
țări. La rindul său, Marko Bule, 
membru ai Vecei Executive Federale 
a R.S.F. Iugoslavia, a declarat că 
vizita lui John Volpe a avut un ca
racter util și concret, prilejuind un 
schimb folositor de informații asupra 
posibilităților de colaborare bilate
rală.

Colaborarea economică 
dintre U.R.S.S. și R.D. Viet
nam a £ost examinată cu prilejul 
primirii de către Vladimir Novikov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a lui Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. D. Vietnam, 
aflat in trecere prin Moscova.

TIRANA. — Artiști ai teatre
lor de păpuși din Bacău și Boto
șani, aflați intr-un turneu in 
R. P. Albania, au dat o serie de 
spectacole la Tirana, informează 
agenția A.T.A. Ziarul albanez 
„Bașkimi" relevă nivelul ridicat 
al spectacolelor.

ÎNTETIREA DISPUTELOR ÎN JURUL 
ADERĂRII ANGLIEI LA PIAȚA COMUNĂ

Evenimentele din ulti
mele zile, mai ales după 
convorbirile anglo-franceze, 
au readus in actualitate 
perspectiva intrării Angliei 
în Piața comună. Or, toată 
lumea de aici este de acord 
că un asemenea act ar 
avea implicații incalcula
bile pentru Anglia. De aci 
și o recrudescență a dispu
telor în jurul acestei pro
bleme. Așa cum arată frec
ventele sondaje de opinie, 
majoritatea populației en
gleze manifestă o opoziție 
vizibilă. în acest context, 
pe scena politică și în cu
lise. confruntările din și 
dintre cele două partide — 
laburist și conservator — 
iau forme tot mai ascuțite.

Strategii partidului de 
guvernămint subliniază că, 
din cei 329 de deputați 
conservatori. 15 vor vota in 
mod cert împotriva aderă
rii, iar 28 se vor abține. 
ceea ce este de natură să 
anihileze majoritatea gu
vernamentală. Potrivit al
tor calcule, in rindurile la
buriștilor există insă circa 
o sută deputati, partizani 
ai Pieței comune, ceea ce 
ar asigura majoritatea. 
„Heath — scrie ziarul „Ob
server" — nu-și poate to-

tuși îngădui să depindă 
de sprijinul laburist". Cu 
atit 
știe că in cazul unei infrin- 
geri în parlament, guver
nul 
alegeri generale.

De aceea, primul minis
tru pare să intenționeze a- 
mînarea confruntării din 
parlament pînă Ia toamnă,

mai mult, cu cit se

va fi nevoit să țină

o consultare populară. Pre
ocuparea liderilor laburiști 
este insă de a eluda din
tre problemele supuse 
unui eventual referendum 
subiectul inflamabil al 
Pieței comune, temîndu-se 
că majoritatea votanților 
vor fi împotrivă.

Dincolo de aceste com
binații politice, există insă

CORESPONDENȚA DIN LONDRA 
DE LA N. PLOPEANV

în vederea cristalizării po
zițiilor in sinul partidelor.

Intre timp, oficialitățile 
vor continua campania de 
„convingere a poporului 
asupra binefacerilor Pieței 
comune", in care scop au 
fost antrenate forțe serioa
se, in frunte cu Stanley 
Budd, considerat de presă 
drept „cel 
exponent al 
logice".

în mod 
succesele înregistrate in ul
timele alegeri locale și 
parțiale, conducerea labu
ristă ar putea fi înclinată 
să urgenteze lucrurile spre

a poporului

mai strălucit 
bătăliei psiho-

normal, după

marea masă a adversarilor 
Pieței comune, pentru care 
bătălia împotriva aderării 
a început cu adevărat de 
abia acum. Din rindurile 
membrilor de rind ai parti
delor laburist și conserva
tor, ca și ai sindicatelor, 
cărora li se adaugă și unii 
fruntași ai acestora, se 
exercită presiuni in vede
rea ținerii unui referendum 
popular sau a unor ale
geri in toamna aceasta sau 
în primăvara viitoare. Se 
cere, de asemenea, convo
carea de urgență a unei 
conferințe extraordinare a

partidului laburist și a 
unui congres sindical. Nu
meroși conservatori se pro
nunță pentru amînarea 
unei decizii după confe
rința partidului, care ur
mează să aibă loc in luna 
octombrie.

Pentru simbătă, 5 iunie, 
în Central Hali din clădi
rea parlamentului a fost 
convocată o mare adunare 
a adversarilor Pieței co
mune. Potrivit celor anun
țate de presă, in aceeași zi 
lingă parlament, pe apele 
Tamisei, vor pluti zeci de 
nave pescărești, in semn 
de protest împotriva ade
rării ; de asemenea sute de 
fermieri, cu tractoarele lor, 
vor bloca străzile din jurul 
palatului Westminster. A- 
ceste acțiuni preced noile 
runde, de la 7 și 22 iunie, 
ale negocierilor dintre An
glia și „cei șașe“ în ca
drul cărora urmează să 
mai fie rezolvate o serie de 
probleme, pe care presa 
londoneză le consideră des
tul de dificile. Toate aces
tea îndreptățesc concluzia 
acelor observatori care a- 
firmă că pe calea spre a- 
derare guvernul englez 
mai are de înfruntat nu
meroase obstacole.

După declanșarea grevei 
celor 15 000 de siderur- 
giști englezi, £irma „British 
Steel Corporation", care coordonează 
95 la sută din industria de oțel a țării, 
a trecut la contramâsuri, concediind 
8 000 dintre salariații săi. în ciuda 
concedierilor și amenințărilor lansate 
de „British Steel Corporation", greva 
muncitorilor oțelari s-a extins, in- 
trind în grevă chiar șl echipele care 
asigurau menținerea focului nestins 
al furnalelor.

Camera poloneză de co
merț exterior Organizează întD- 
niri ale specialiștilor polonezi cu re
prezentanți ai comerțului și industriei 
din Berlinul occidental. La aceste în- 
tilniri cu caracter consultativ și do 
informare și-au confirmat participa
rea reprezentanții unui număr de 40 
de firme vest-berlineze. Prima etapă 
a acestei intilniri a avut loc la Var
șovia și a dovedit, potrivit aprecierii 
publicației „Rynki Zagraniczno", că 
există posibilități de dezvoltare a 
schimburilor comerciale dintre Berli
nul occidental și Polonia.

O delegație a Camerei Popu
lare a R.D.G. a sosit la Paris, 
după cum informează agenția 
A.D.N., la invitația unui grup 
parlamentar al Adunării Națio
nale franceze. Delegația este 
condusă de Rolf Sieber, pre
ședintele grupului interparla
mentar al R.D.G., care a decla
rat că intilnirile cu parlamentari 
francezi vor prilejui un schimb 
de păreri in legătură cu norma
lizarea relațiilor dintre cele două 
țări.

MOSCOVA 2 (Ager
pres). — Greutatea 
mare a stațiilor inter
planetare sovietice 
„Marș" (4 650 kg) a 
permis ca ele să fie 
dotate cu emițătoare 
radio și instalații ener
getice puternice, ceea 
ce asigură culegerea și 
transmiterea unui 
mare volum de infor
mații — a declarat unui 
corespondent al agen
ției T.A.S.S. profesorul 
Vladimir Siforov, di
rectorul Institutului 
pentru transmiterea 
informațiilor. O pro
blemă importantă in 
experimentele cosmice

de studiere a planete
lor îndepărtate o con
stituie asigurarea unei 
durate îndelungate de 
funcționare a aparate
lor de bord. In acest 
domeniu, in Uniunea 
Sovietică a fost acumu
lată o experiență bo
gată, a menționat pro
fesorul Siforov. Apara
tul mobil selenar „Lu- 
nohod-l“ — primul 
vehicul care acționează 
pe altă planetă — iși 
desfășoară activitatea 
de peste șase luni. Re
zultatele obținute în 
cucerirea spațiului cos
mic sint legate in mare 
măsură de progresul

teoriei și tehnicii trans
miterii informațiilor. 
In prezent, au fost ob
ținute date prețioase 
nu numai despre cos
mosul apropiat, dar și 
despre corpuri cerești 
aflate la distanțe de 
miliarde ani-lumină de 
Pămînt.

Profesorul Siforov a 
subliniat că succe
sele radiocomunica- 
țiilor cosmice sint un 
rezultat al activității 
oamenilor de știință 
din numeroase țări, și 
s-a pronunțat pentru 
dezvoltarea cooperării 
internaționale in acest 
domeniu.

Mari demonstrații or®ani- 
zate de studenți în semn de solida
ritate cu greva celor 7 500 de munci
tori de pe plantațiile companiei ame
ricane „United Fruit" au avut loc la 
San Jose, capitala statului Costa Rica, 
între demonstranți și forțele de poli
tie s-au produs incidente violente.

Ziarul „Nodon Sinmun" 
din 2 iunie relevă că manevrele ma
ritime militare americano-japoneze, 
care se desfășoară de Ia 28 mai in 
Marea Japoniei, in apropierea apelor 
teritoriale ale R.P.D. Coreene, „sint 
provocări îndreptate împotriva Re
publicii Populare Democrate Co
reene și a poporului coreean". Aceste 
acte militare, subliniază ziarul, con
stituie o amenințare la adresa păcii 
și securității în Extremul Orienit și in 
Asia.

In memoria lui Hristo 
Botev și a celor căzuți în lupta 
împotriva jugului otoman, împotriva 
capitalismului și fascismului, în răz
boiul pentru eliberarea Bulgariei, Co
mitetul orășenesc al Partidului Comu
nist Bulgar — Sofia a organizat, marți 
seara, un mare miting la Sofia, in 
piața „9 Septembrie"

în urma protestelor
vocate de reținerea ilegală în apele 
internaționale a celor opt pescari cu
banezi, Statele Unite au procedat la 
eliberarea a patru dintre aceștia. în 
Cuba continuă mitingurile și demon

strațiile de protest împotriva recen
tei provocări americane, participanții 
cerind eliberarea neîntirziată a ce
lorlalți pescari.

Șase persoane au fost 
arestate comandamentul mili
tar din Djakarta sub acuzația de a fi 
membri ai Partidului Comunist din 
Indonezia — anunță agenția indone
ziana de presă Antara.

0 săptămînă de luptă 
împotriva aderării la Piața 
comună a înoePut în Norvegia, 
în numeroase orașe au fost distribui
te manifeste in care se subliniază că 
intrarea Norvegiei în C.E.E. „implică 
pericole grave pe plan politic și eco
nomic" pentru întreaga țară. Repre
zentanți ai Partidului Comunist din 
Norvegia, Partidului Popular Socia
list, lideri sindicali și ai organizații
lor țărănești au declarat, in cadrul 
mitingurilor ce au avut loc, că lupta 
împotriva aderării la Piața comună 
va continua cu tot mai multă inten
sitate.

Președintele Zambiel, 
Kenneth Kaunda, a declarat că orga
nizarea la Lisabona a Conferinței 
Consiliului ministerial al N.A.T.O. 
constituie, avînd în vedere politica 
colonialistă a Portugaliei în Angola, 
Mozambic, Guineea (Bissau), o sfi
dare la adresa tuturor țărilor africane 
care luptă Împotriva colonialismului.

Angola. O unitate a forțelor patriotice lansînd un nou atac împotriva trupe
lor colonialiste portugheze
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