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"" ații și Insuflejitoareior
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director general țn Ministerul 
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i asigura creșterea 
a ponderii produse- 
grad superior de vn- 

materillor prime ți 
Inmasrazl-
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ANCHETĂ ÎN UNI 
TAȚI ALE COOPERA 

MEȘTEȘUGĂ

articolele 
ziarul 
unele pro- 
etlc și ad- _ 
se ridică In®

binatorilor electrici, 20—30 
la sută din numărul strun
garilor, 30—10 la sulă din 
numărul sudorilor, 80—90 la 
sută din numărul controlo
rilor de calitate ctc._

Concluziile formulate con
turează un vast teritoriu da 
afirmare a femeii. Urmează 
insă etapa’ imediată, a

Integrarea 
de 
ln- 
pu- 

nos-

procentul mllnll de lucru 
feminine poate fi de IOT la 
sută In laboratoare, de IOT 
la sută In fabricarea medi
camentelor si reacllvlior (cu 
excepția sintezei șl a ex
tracției), de 80—OT la sută 
la .■n.'ise plastice, de 90 la 
sulă la fire șl fibre chimi
ce, de 90 la sută lu vopsele 
și lacuri. S-a stabilit că fe
meile pot constitui 40—50 la 
sulă din numărul electro
mecanicilor A.M.A șl a bo-

Amonajata Intr-unui din pavilioa
nele marelui complex exuozltionâl 
din Piața Sclnteil, expoziția reunește 
circa 250 mașlnl-agregat. mașini 
specializate, utilaje specifice unor ra
muri Industriale, instalați! $1 echipa
mente Industriale. toate rezultate re
marcabile nle preocupării oroicctan- 
țllor șl constructorilor de marini din 
Întreaga țară pentru a realiza, cu 
mijloace proprii, o cit mal largă 
gamă de mașini sl aqregate .necesare 
producției curente din Întreprinderi. 
Sute de panouri, machete, fotografii 
șl ocheane tehnice redau, de aseme
nea. tehnologiile noi Introduse sau In 
cura de însușire In industria con
structoare de mașini, metode de lu
cru de mare productivitate care g-nu 
dovedit deosebit de eficiente < in creș
terea producției. a' productfvUfihl 
muncii sl a rentabilității întreprinde
rilor. .
'Ca și in alte. împrejurări. tovarășul 

Nicolne Ceaușescu. ceilalți conducă
tori dej partid șl de stat nu (ost In- 
tîmoinațl la sosirea In pavilionul ex- 
pozițlonal do un mare număr da 
constructori de mașini — directori șl 
alte cadre de conducere din centra
lele Industriale ale conslrjcțlei do 
mașini, din unitați.cu statut de cen
trală șl Institute de. cercetări și pro-

ADRESATĂ 
TOVARĂȘULUI

Sîntbălă dimineața, tovarășul Nicolae Ceaiișescu, secretar 
general nl Partidului Comunist Român, președintele Consiliului 
de Stat, împreună cu lovartlșa Elena Ccaușcscu au vizitat expo
ziția „Âutoutiliiri și tehnologii noi realizate în întreprinderile 
industriei construcțiilor de mașini".

Secretarul general al partidului a fost însoțit în această vi
zită de tovarășii Manea MîînOscu, Ilic Verdeț, Maxim Berghianu, 

îi loan 
colac

că, după cum afirma Inter
locutorul nostru, „aceasta 
depinde do mal mulțl fac
tori. In primul riad este 
vorba de complexa proble
mă a calificării femeii Nu
mărul fotelor admise In 
școlile noastre profesionala 
a fost sporit. Asta Insă nu 
c to‘.uL„“

Dar asupra acestora vom 
mal reveni In rindurlle de 
ma l Jos.

Din cele ce ne-au relatat

Ghcorghe Cioară, Florian Dăhfilaclic, precum și de tovar 
ȚLyrgrn,' ministrul industriei* construcțiilor de înășiiii,1 
Agachi,ministrul industriei metalurgice; Ion Crăciun, ministrul 
industriei ușoare, de membri ai conducerii altor ministere econo
mice și instituții centrale de specialitate.

cinai numeroase întreprin
deri Lșl vor spori cu 30, 50 
sau IOT la sută potențialul 
productiv. Mal ’ales In cen
tre urbane cu < 
dezvoltată
Brașov, Ploiești, Timișoara, 
Galați etc. — rezolvarea 
problemelor forței de mun
că nici nu poate fi conce
pută fără a lua In calcul re
zervele din riadul populați
ei feminine. Colegiul mi
nisterului amintit a luat

tul dispune de specialiști cu înaltă 
calificare, de labors Soare modern uti
late șt do un atelier de prototipuri, 
condiții care creează posibilitatea de 
a ce efectua cercetări, de a se ela
bora tehnologH șl proiecte de execu
ție In toate ramurile < 
de i 
-ctlc.. -_ ...
unor utilaje,, «e subliniază că In anul 

11971 s-au realizat o serie de mașlnl- 
■’’'unelte și ,utLlfiJ«_complptp,-PriMn»m sl 
linii de fabricație care Joacă un rol im- 
pdHanl In dezvoltarea șl perfecționa
rea procesului do fabricație. La Minis
terul Industrie! Construcțiilor de Ma
șini se preconizează ca. în anul 1975. 
23 la sută din volumul de Investiții 
șT utilaje din această ramură eă fie 
realizat In cadrul acțiunii do autoull- 
larc, față de numai 12,3 la sută tit 
«-a- regliznt Jn 1971.

Specialiștii informează pe secretarul 
general al partidului, pe ceilalți 
oaspeți că acțiunea de nutoulllara In 
această râmură a fost extinsă. Fapt 
deosebit da semnificativ șl cu .re
percusiuni favorabile de largă am
plitudine, acțiunea de autoutUare 
este, concepută și se desfășoară nu 
numai pentru nevoile proprii, el caută 
să satisfacă necesitățile de dotare și 
ale altor urine. Se conturează tot mal 
mult un proces de întrepătrundere a 
preocupărilor .și Intere&alor unul tot 
mal mare număr de uzine, grupuri 
de uzine și centrale In ț acțiunea de 
modernizare 9! lărgire a bazei teh- 
nico-materlale prin valorificarea gln- 
dlrtl tehnlco-laglnereștl proprii, fapt 
ca conduce nemijlocit la Importante 
realizări' tehnice originale, la Însu
șirea unor noi tehnologii, la perfec
ționarea celor existente.

Marea bogăție ș: diversitate de 
mașini, agregate, aparatură elec
trotehnică șl electronică, întreaga 
gamă de scule și alte dispozitive 
înfățișate este revelatoare pentru 
inventivitatea șl spiritul creator teh-

Dnr, așa cum se desprinde din 
praellcă șl din cuviniarea secretaru
lui general al partidului, io dome
niul Industriei electrotehnice șl — 
în general — al Industriei. Inginerii 
șl tehnicienii mal au multe de fă
cut pentru □ 
spbslantlală 
lor cu un 1 
lorifieare a 
materialelor, care

tovarăș! din conducerea Mi
nisterului Industriei Con
strucțiilor de Mașini, am 
reținut că Integrarea forței 
de muncă feminine In În
treprinderile acestui Impor
tant domeniu al economiei 
noastre nu mal ponte fi 
privită ca o chestiune fa
cultativă, de perspectivă În
depărtată. în actualul dn-

,.k7 i este vie în minte excepție- atenția următorul pasaj din cuvln-
euvtatare a tovarășului Nlcoloe tara : „Ne propunem ca în deceniile

’a» 7 eseu rostita ia Conferința pa 
-.2/ a inginerilor Șl tehnicienilor.

„ntreuga sa .vlțluno, ’ ea constte 
_ o vtiloroxril șl științifică di- 

-recjlo'nnro a activității lhteleclualllfi- 
ții tehnic® românești, un program 
de sarcini Insuflețitoare, de mare 
răspundere, care stă in făta ca
drelor noastre tchnlco-inalhcreștl. 
chemate să-șl sporească substanțial 
contribuția la dezvoltarea șl mo
dernizarea economiei In etapa â-- 
tuota. Ca specialist In tehni
că ml-a reținut !n mod deosebit

Ieri, la «misii și ia ședința plenari, și-a tantinual lacririle

specific ponderea o formea
ză femeile 7

— Da. Tocmai pentru asta 
procentul nu oglindește o 
situație foarte bunt Studiul 
făcut de no! a stabilit că 
există încă multe rezerve 
pentru a ocupa, In Industria 
noastră, forță de muncă fe
minină... , : . .

S-a ajuns In concluzia că măsurilor concrete, pentru

a adre A eondueere și spesUiști 
din d@ niașim

temlcă, la nivelul tehnIciL.șl 
(el moderne, .care M aibă ca r 
de bază' electronica ’ți elect 
hlca, mecanica fină, construe lâ de1 
ulllnje tehnologice, construcțiile na
vale, producția de mase plastice, de 
fibre sintetice, energia nucleară și 
altele".

Practic, nu există ramură indus
trială caro s.ă nu necesite.' intr-o 
proporție din cc In ce mal mare, a- 
porlul Inginerilor șl tehnicienilor, al 
inleligențcl tehnice românești. Un 
asemenea aport îl solicită industria 
electronică — ramurfl modernă a In
dustriei. Dezvoltarea actuală n acestei 
Industrii, precum șl cea prevăzută. In 
continuare, In cincinal impun o atenta 
și reputata onallză, pentru a se putea 
obține rezultate maxime In acest do
meniu. Ponderea producției electro
tehnice în producția globală n In
dustriei construcțiilor de mașini a 
crescut de la 19,4 la suta In 1955. Ia 
2-1,2 la sulă In 1972 si va ajunge la 
23,4 Ia. suta în 1973. Dar, in compa
rație cu țările avansata din punct 
do vedere Industrial, aceasta pon
dere esto încă mică. în momentul 
de față, sub raportul gradului de 
noutate șl de înnoire a fabricației, 
produsele cu o vechime sub 5 ani 
dețin în ' ■ ■ ■
pondere

O altă 
voi târli 
ic.ire cuprinde circa 20 OOT gruoe de 
produse, produse șl Upovarinnte)' 
consta In schimbarea permanenlfl o 
structurii producției, pentru a ține 
pasul cu cerințele progresului tehnie 
contemporan. Se dezvolta, cu precă
dere, producția de electronică, cu-

recent în discuție feiul cum 
slut Înțelese aceste reall- 
tf,ți in unitățile din subor
dine, n reliefat exjxulența 
bună clștlgatfi In numeroa
se locuri, dovedind, o atitu
dine Itotarită împotriva 
concepțiilor retrograde ce 
ae înillnoAC adesea.

— Principala mentalitate, 
— nl se spunea — cuie n- 
ceea potrivii căreia femela 
ponte lucra oriunde, numai 
în construcția de mașini nu. 
Sinin mentalitate, deoarece 
mă îndoiesc că cel care 
susțin o asemenea idee 
n-ar ști, de plldâ, că mași
nile nu se consirulesc nu
mai La forjă sau la forțe șl 
greutăți

De altfel. In Investigațiile 
noastre, aveam să.lnBlnlm 
po viu Ilustrarea acestor 
optici. „Cu femeile e greu 
de lucrat. Au copil, se îm
bolnăvesc repede otc._" își 
exprima glndurile cite unul 
dintre Interlocutorii noștri. 
E greu, desigur, atunci cind 
nu 1! se creează condiții 
corespunzătoare șl nu II se 
găsește lcxr.il potrivit. In 
raport cu aplltudlnlle șl ca
pacitatea lor fizică’. E greu 
cind te cantonezi .la ,filo
zofia’ că „femeln trebuie 
lăsată la meseriile tradițio
nale L.“ Această neîncrede
re. pe ilngfl neajunsurile de 
ordin economic șl social pe 
care le poate genera, o data 
îngăduita poate acredita im 
sentiment de nesiguranțfi 
In chiar rindul femeilor 
dornice să-și Însușească o 
profesie snu alia din no-

. Aflhnl CARANT1L 
Iile TANASACHIÎ

Slderurgișlll hunedorenl au a- 
slmllat o nouă marcă de oțel, 
cu .caracteristici calitative supe
rioare. pentru rulmenți, din care 
au șl livrat 40 tone uzinei de 
specialitate din Birlad. in acest 
an. epadolițtn hunedorenl au 
pus la dlsjjozlțlâ industriei 
nouă mărci de oteluri alinte, utl- 
lizate cu euccea la fabricarea 
prăjinilor pentru 'oralele de 
mari ndinclnil. țevilor pentru 
cazanele de mare presiune, axe
lor cnrdanlce pentru locomoti
vele Diesel electrice etc. Acor- 
dlnd o atenție deosebită crește
rii producției de metal cu pro
prietăți tehnioo-economice sl ca
litative superioare, siderurgicul 
combinatului de la Hunedoara 
au produs șl expediat de ha În
ceputul nnuiuL uesțo sarcinile 
de plan.-3 COT tone dc oțel aliat.

’ (Aeerpres)

expunerea, adine ancorată în re
alitatea economică a țării noastre, 
a secretarului general al partidu- 
luL Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu : „Pasiunea pen'.r-.i teh
nică trebuie să fie un atribut c- 
sențlal al profesiei inginerești* 
6-au Întipărit adine In mintea șl 
Inima part'clpatițțtor la conferință, 
în cuvin tu! lor. vorbitorii au re
levat experiența acumulată de co
misiile Inginerilor șl tehnicienilor, 
rezultatele obținute pitta acum, 

reliefat pe larg Impor- lipsurile care bs mal fac simțite 
programatică, bogăția de ---------------------------------------

învățăminte cuprinsa

Peste un milion de noi 
locuri de muncă se vor 
crea In anii acestui cin
cinal. Tn activitatea crea
toare va fi antrenat din 
plin potențialul productiv 
al societății noastre. In ca
drul acestui amplu efort de 
a asigura clmp larg afirmă
rii energiilor umane dis
tingem preocuparea con
stanta pentru 
mal largă a tortei 
muncă feminine In 
dustrie. Tn _ 
blleate anterior, 
tru a înfățișat 
bierne de ordin 
mini strat! v care____
această direcție, mentalită
țile ce trebuie învins®. Re
venim astăzi cu o Investi
gație asupra măsurilor con
crete ce s® Întreprind pen
tru antrenarea forțe! do 
muncă feminine In ramuri 
industriale care „prin tradi
ție" erau rezervate bărbați
lor, dar care, o dată cu mo
dernizarea ?:I automatizarea 
proceselor de producție, au 
devenit In egală măsură 
accesibile șl femeilor.

— Ne preocupă, lntr-ade- 
văr, această problemă — 
ne-a spus, la Ministerul 
Industriei Chimice, tovară
șul Ing. Constantin Manea, 
directorul direcției personal 
șl lnvățămlnt.

Din statisticile noastre re
zulta că. la 1 Iulie 1971, 23.5 
la sulă din efectlvele'lndus- 
trlei chimice erau alcătuite 
din femei. Din acestea 21.3 
In șută erau ocupate In 
rnuucl direct productive.

— Calculul se referă șl la 
Industria de medicamente 
ca șl la producția de fire 
,țl fibre chimice, unde prin

industria electrotehnică o 
de peste S3 la sută.
trăsătură esențială a dez- 
industriel electrotehnice

Cerința Imperioasă subliniată de 
secretarul general al partidului, ca 
Inginerii , șl tehnicienii noștri să se 
afirme, ca autentici creatori di
namici, tn miezul activității do 
dezvoltare șl modernizare a pro
ducției, ca Înflăcărați promotori 
al noului, mllllind consecvent Îm
potriva rutinei, ca factori de ridi
care a nivelului general al cunoș
tințelor tehnice, a revenit ea un 
leit-motiv in dezbaterile conferin
ței, Nu a fost luare de cuvlnt care 
să nu fi 
tnnța 
Mei șl

lectări ale Industriei constructoare da 
mașini, alț! specialiști din aceasta, 
primâ ramură a economiei noastre 
raționale — cure au făcut o ftalduroa- 
fiă primire secretarului general ol 
partidului, celorlalți oaspeți.

■ Vizita. începe in standurile Institu
tului de cercetări tehnologice pentru 
construcții de mașini. Institut central 
pa ramură care șe ocupă de cerceta
rea proceselor tehnologice și proiec
tarea utilajelor In domeniu] construc- 
Ritor de mașini. Una din principalele 
măsuri de îmbunătățire a sistemului 
de conducere In Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini este realiza
rea sistemului do prelucrare automata 
a datelor. Plnâ in prezent, aceasta ra
mură dispune de două centre pro
prii de calcul — in București In Insti
tutul de cercetări ' tehnologice pen
tru construcții de mașini, șl la Bra
șov, pe lingă Uzina de tractoare. 
Schema generală a sistemului. Infor
matic al M.I.C.M., prezenta In expo
ziție.‘arată că pini în anul 1075 a- 
censjfi ramură va avea 9 centre pro
prii de calcul. Celor existente li 0® 
vor adăuga astfel a.'^'menea unități 
de calcul pe Ungă marile unități 
constructoare de mașini de la Bucu
rești. Reșița, Craiova, Pitești cjc. Se
cretarul general al partidului, cei
lalți oaspeți sini Informați că Instllu-

Mielor flicațll. șl . . ___
1 IndemJri cuprinse In cuvlntarca 

do exfpțională însemnătate a to
varășul Nicolae Ceaușescu, lu- 
erărllîConferințel po țară a Ingi- 
nerilo’șl tehnicienilor au continuat 
Ieri fir-o atmosferă da Înaltă răs- 
pundțe șl exigență- Pentru .a <fa 
poslbltatca unul număr cit mal 
mârâie parlldpanțl să la cuvintul 
la d®l>aterl, In cursul dimineții lu- 
crărji conferinței s-au desfășurat 
pe șcțll șl comisii de specialitate, 
Itr lupă amiază. In plen, la Ate- 
tfeu Român.

rențl slabi, automailztlri, tehnica vl-
. - dului ?i mijloace electronica de

următoare șă creăm o Industrie pu- calcul, poharafea* acestora, in totalul 
j- ■ ^ijn_. jp industrial .'electrotehnice,? fiind dd‘ 23

ramuri. , .)0 șuiâ . In 1925. 23 1a suta in .1970 șl 
va crește la Sl la sulă in 1075. Iri con
strucția de mașini rotative B-âU fa
bricat peste 330 de tlpodimenslunl 
noi grupate In serii unitare. Iar în 
construcția de transformatoare s-a 
atins, Ja finele anului 1970, tensiu
nea de 4OT kV. Recent oii fost reali
zate _L__
230 kV Instalate la Porțile de Fier 
șl autotransformnion.il de 4OT MVA 
480 kV pentru termocentrala Bucu- 
raȘil-Sud. care de dleva zile face le
găturii, prin linia de 400 kV. eu hidro
centrala de Ia, Porțile de Fier. De a- 
sentenoa. tn Industria electronică au 
fost asimilate, prin diversificarea 11- 
csnțelor mu nrin concepție proprie 
șl activitatea de cercetare, categorii 
de produse esențial noi. la nivelul 
tehnicii mondiale. S-au,realizat echi
pamente ș! utilaje electronice de 
calcul.

ȚIEI 
REȘT1

O DIN INSTANȚA IN 
FAȚA OPINIEI PU
BLICE

® FAPTUL DIVERS
® CORESPONDENȚE DIN 

HAVANA Șl BUDA
PESTA

• SPORT

nti „jumătatea, bărbatului‘‘y 
ci jumătate din populația țării

X

Adevărurile vieții literare s!nt 
! de aflat In ceea ce se cheamă 

trecut literar, ne drumul deja 
parcurs. In experiența doblndl- 
tă pe proprie piele. E. așadar, 
logic si leale, sâ nu Iți poll 
contura un viitor .fără a privi 
In trecutul propriu (bun-rflu). 
fără a-I scruta Intru luciditate 
îl adevăr, pentru a-1 «mulge 
toate Înțelesurile, spre a le 
transfera viitorului Imediat, cu 

, energie si persuasiune de con
structor. Astfel Îmi reprezint 
momentul literar actual, care 
premerse Conferinței naționale 
a scriitorilor, eveniment caro 
Ișl propune să limpezească ne-

i j

Literatura

temelor

majore

dsrit&U (obiective sau subiecti
ve). să laude binemeritat reu
șitele. să critice Inertia sl fal
sul (In carte sau In modul do 
viată scriitoricesc), să Insănăto- 

t sească breasla in ansamblu, să 
consolideze Opera literară a 
țării. Astfel; Îmi reprezint sen
sul Ideologic sl moral al Tezelor 
In Intlmplnarea Conferinței na- 

I t'.ona'e n scriitorilor. Avem toa- 
te premisele să ne întrunim In 
conferință națională cu mintea 
limpede si o bună Înțelegere a 
scopurilor cărora 'no dedicăm 
truda zilnică, de muncitori, in 
cimpul spiritualității românești 
Avem toate șansele să Intrăm 
In conferință pe depUn con- 

, stlentl de adevărurile generale 
și profesionale ce ne Incumbă. 
Dar asta e doar jumătate din 
drum șl poate Jumătatea cea 
trial lesnicioasă ; e nevoie să-1 
urmeze analiza la obiect a vieții 
literare, afirmarea curajoasă a 
«copurilor imediate ele breslei, 
așezarea acesteia In structuri 
mal simple, mal eficiente șl In 
afara măruntelor Interese de 
grup. Alei apar, ștle-se,1 Infinit 
mai multe posibilități de a greși, 
de a face lucru de mlhtulala. De 
aceea, dreapta judecare po care 
ne-o dorim nu-i posibilă, cum 
spuneam, fără a privi cu serfo- 

’ zltate șl răspundere drumul par- 
■ curs, fie că e vorba de trecutul 

recent sau foarte recent .

eonslrucțiflor 
mașini. Expllctadu-se caracteristl- 
; tehnice șl de funcționalitate ale

(Continuare In pag. a IV-a)
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FAPTUL! 
DIVERȘI

în
copaci

Mai — sezonul 
oiștea au Înflorit . 
botanică din Capitals, dar nu

lalelelor.
șl la Grădina 

numai în zonele special amena
jate. ci șl in... copaci. Do clteva 
zile se află In plină Soare arbo
rii cu lalele — Urlcdendron tull- 
pifera. o specie din familia 
magnollaceae. originară tocmai 
din America de Nord. înalțl de 
aproape douăzeci de metri, arbo
rii In cauză au niște flori de 
culoare portocalie, foarte ase
mănătoare cu lulelele.. Adevă
rate curiozități dendrologlce (da
torită mai cu seamă dificultății 
de adaptare la mediu), arborii cu 
lalele constituie. In aceste zile, o 
veritabilă atracție a Grădinii 
botanice.

„Bomba" 
din baie

tor.Aflafi In apartamentul 
soții Rărită și Gicu Teișan din 
Focșani Ljl vedeau, fiecare In 
parte, de niște treburi pe care 
el le credeau absolut inofen
sive. După toate preparatice- 
le de rigoare, ca începuse să 
spele cu neofalină clteva haine 
In bale, cu fereastra— închisă l 
El meșterea ceva la o lampă de 
gătit cu gaz. După un timp Insă, 
ea a întrerupt spălatul sl a des
chis ușa. Sd mal primenească 
atmosfera care începuse să de
vină înăbușitoare. Tocmai In cli
pa aceea Insă, el a scăpărat un 
chibrit sd ai ' " '----- ' "
urmat o exp;
un perete și ușile apartamentu
lui au fost avariate, iar neamu
rile de la casa scărilor, la toate 
cele cinci nlueiuri ale blocului, 
ș-au făcut tdnddrl I Ca prin mi
nune. cei doi (șl nu numai el) au 
țcdpat doar cu o spaimă pe care 
nu o vor putea uita multă vre
me. Dar asta ar fi prea puțin, 
dacă vor utta ceea ce este mult 
mal important, șl anume, că 
neofallna și orice alte substan
țe inflamabile nu pot fl folo
site chiar la voia IntlmplărlL

iorlntM lampaA 
ilozie de... bombă ;

_ V VFara 
variante

La volanul unul tractor. Du
mitru Trlf. șeful unei brigăzi de 
tractoare de la stațiunea ogri- 
colă experimentală Turda, a 
descins, Intr-una din zilele tre- 

. cute, Impreujta, cu . trei prieteni, 
. In fața rcstauran'tululL-BiUîeLșăȚf,' 
.4 rate*. Ln Incepui.:pep?ruXg„bw' 

numai o bere. Dar" berea fllnrl

CJnd au făcut nota de plată. Du-

Controlul doarme 2&W

■ — Atunci ea una. cu alta, ca «4 
Lasă o treabă bună, ar fl 1 MO lei.

încercăm și la altă firmă >— uni
tatea din Plate Ute Pinlilie a coope
rativei „Constructorul*. Peste un 
ceea «intern gazdele altul soecla- 
llst Trece In revistă apartamentul .șl 
zice :

— Zugrăvi tul. Inclusiv garanția
.UUllUU —* A itll. ;

Gafe va să zică o aulă mal puțin.

* notelor de ptală (pentru a nu per
mite beneficiarilor să coniroleze le
galitatea tarifelor) ; <<■ inreglslrează 
operații fictive ; se stabilesc tarife 
arbitrare, „din ochi* ; nu se afișea
ză tarifele legale ele. Asemenea a- 
baterl grave, încălcări ale norma
tivelor în vigoare arată că unt! re
prezentanți al cooperativelor mește
șugărești nu cunosc bine, regimul de 
stabilire' a tarifelor, exerelUnd. In 
consecință, controale superficiale. E 
vorba deci și de Ignoranță. Dună el te 
știu, conducerea tJCJECOM a-a pre
ocupat doar de popularizarea legii 
Iii rindul-lucrătorilor din comparti
mentele de prețuri. Nu cred că este 
suficlenL Legea trebuie aă fie bine 
cunoscută. In primul rtnd, de cei 
care lucrează efectiv, zl de zL cu 
publicul. Or. numărul mare ol a- 
baterllor arată că extsîă încă mari 
deficiențe In această direcție. Este 
o dovadă In plus, că eficiența con
trolului. pa caro-1 execută aparatul 
propriu al coopera 11 velor,' uniunilor 
județene șl chiar al UCECOM 
— este încă scăzută. Controalele În
treprinse, prin sondaj, de un număr 
redus de «pectallști al Comitetului 
de alai pentru prețuri, nu ee pot 
substitui analizei ce trebuie efectu
ate zilnic, permanent, de către apa
ratul acestor organisme.

Prin urmare, asupra principalelor 
cauze care mențin „jocul tarifelor* 
sîntem edificați. Mal rfimlne Insă do 
răspuns ta o întrebare : cum Inten
ționează reprezentanții cooperației' 
meșteșugărești să asigure respecta
rea legii 7

— Noi știm că orice anomalie în 
domeniul prețurilor șl tarifelor a- 
duco prejudicii materialo eatățenl- 
lor. De aceea — ne-a Informat 
tov. Elena Bratu. director ndjunct 
In UCECOM — am declanșat. Ime- 
_________ ■" i legii ‘ tarifelor, 
______ _______  ... control In pes
te 30 de cooperative sl ffl) de cen
tre de servire. Pe baza rezulta
telor controalelor proprii, cit xl 
a celor întreprinse de Comitetul de 
slnt uontrti prețuri — slnt In curs de 
stabilire măsuri pentru Înlăturarea de
ficientelor. Ne preocupă In mod
deosebit eficiența controlului. Iată
de co urmează să întărim nelntlrzlnt 
compartimentele de preturi și tarife 
de la cooperative, uniuni județene șl 
UCECOM. Cum controlul, orlclt de 
des șl de bine desfășurat ar fi. nu 
poate deveni un instrument eficient 
ntlt timp cit constatările făcute nu 
sint finalizate corespunzător, e ne
cesar să atribuim In acest domeniu 

— .... -------------- răsnunderl directe conducerii coopc-
irețul serviciilor ratlvelor șl uniunilor Județene. în

‘ viitor ele vor avea obligația 
eă Îs de urgentă măsurile cele 
mal Indicate In cazurile de.abateri 
depistate de organele In drept. Peste 
—ițln timp va avea loc. din Inițiativa 

■_1 Comitetului executiv al 
-tSI® tb'QEGOMi on;_analiză

abâ’teri- 

<Iă! tdv. G. Popescu, șeful secției de 
control a Comitetului de etat pen
tru prețuri.

— Am organizat acțiuni de con
trol (vor urma șl altele) pornind de 
ta Ideea cj Legea tir. 19 (nrlvind 
regimul atabllirll prețurilor si 
rlfelor) trebuie aplicată încă 
prima zl a Intrării In vigoare — 15 
martie 1972. Cu acest prilej. In nu
meroase unități pentru Drestărl de 
servicii «-au constatat încălcări alo 
legii. Am observai, de nlldă. că nu 
se respectă lilcl modu) de Inlocmlre

ȘUțl cum arată un robinet cotit cu 
plutitor 7 E o Instalație de apă rela
tiv simplă, dar Indispensabilă oricărui 
grup sanitar.

Deunăzi, am avut nevoia de un 
astfel de robinet, Ded...

— 11 18 53 ?
— Exact.
— Am un robinet coHt...
— Să fii Bănățos !
— E o urgenta, curge apa In bale.
Spre lauda lor. meseriașii de ta 

cooperativa „Instalatorul" au înțeles 
exact despre ce e vorba șl. In mai pu
țin de o oră, ș!-au făcut apariția. De 
fapt montatul unul robinet cotit c o 
operație atlt de simplă șl ușoară, In
cit In 4—5 minute nm si avut In mină 
chitanța nr. 1117/10-RP 5 F7 ; Tarif 
(nwnal pentru montat) : 28 leL 28 
lc.l 7 Cam 5 lei pe minut, cam 2 400 
le! In 8 ore de muncă™

— Dv. dt încasați nentru 
rea unul robinet coilt 7

Răspunde inginerul set 
I.C.R.A.L. Foișor :

>— Montatul costă 5.85 Id. 
după normele republicane...

...Atelierul nr. 3t. subordonat 
perallvel „Tehnica sticlei* din 
pltală.

— Am dori două geamuri.
— Se poate.»
Meșterul făcu rapid notei si 

întinse peste tejghea.
— De ce la „Tehnica sticlei*, 

atleta e mal scumpă declt ta ma
gazin 7

— Pentru că no! slntem centru de 
servire a populației, ne explică res
ponsabilul. Noi nu no ocupăm doar 
cu vlnzarea geamurilor, facem sl 
operații do montare.

— Dar In razul de. fata — după 
cum singur vedeți — operațiunea de 
montare n-a avut loc—

— Bine" dar vă dăm chitul. (1?) Vă 
puteți Instala geamurile singur».

— Așadar, trebuie eă vă plătim dv. 
pentru că... no montăm noi singuri 
geamurile 7! Nu slntem... chit

Pentru a avea o imagine completă 
a sumelor pe rare lo încasează coo
perativa In acest fel de la cllenlll 
s>H.'precizăm că anual se vlnd peste 
200 0®0 mo de geamuri. Iar tariful do 
montare pentru fiecare mo este de 
circa 10 lei. Asta înseamnă circa 2 
milioane venituri necuvenite pentru 
meseriași și pentru cooperativii.

întrebăm ta , conducerea cooperati
vei,

— Cunoașteți că atelierele dv. În
casează anual do la client! circa 2 
milioane Ici pentru gervlcli neefee- 
luile ?

— Cunoaștem, dar nu am găsit 
Încă o formulă de rezolvare (17)

— Ate I întreprinderea de con- 
slrucțil șl reparații 7 Aș vrea să-mt 
zugrăvesc apartamentul...

— Slnt omul căutat, ne spune 
curtenilor zugravul cind alunge la 

, :apartamentul Dreg6tltepdrhqc„t>entru 
< sttolfclVă fac o lucrare clasaMrdJL, O 

să m3 Domeniu ■ .
ÎI poftim In sufragerie. Aruncă o 

privire pe nereti șl pe tavan, cio
cănește cu degetul In cltovn locuri, 
trece apoi In dormitor. Clocăne tar 
și zice :

— E o lucrare dificilă...
— Se Doate face 7 (precizăm că era 

vorha doar de o simplă zugrăveală 
n.n.).

— Da. dar costa.
— CU 7
— Păi. cum doriți 

a ceea "1 culoare sau
— Diferite.

•fUUllIUl » UVLV,, ,J

rece, nu s-au oprit numai la una! 
Clnd au făcut nota de plată. Du
mitru Trlf și-a dat seama că 
nu so mal putea întoarce ia so
diu po șoseaua principală. în 
consednță, "după ce s-au Imbor- 
cat șl cel trei comeseni, a luat-o 
pe o variantă care-l Insnlra mai 
multă siguranță. Foarte curînd 
Insă, ce! trei pasageri s-au con
vins că. Intr-o astfel de situa
ție. orlco variantă e fatală; La 
marginea unul lac sărat, trac
torul (de pe care ei au reușit să 
sară la timo) a derapat Astfel 
tractorul n fost pus In saramură 
șl nld conducătorul Iul nu a mai 
putut fl salvat

Hoț cu acte 
de om 
cinstit

Gestionar la șantierul 3 Moi- 
' nești a! întreprinderii ..Eleclro- 
mo'nla}" din Clmplna. Vasile 
Ghgrasim a sustras și vlndut. 

' din dcpotitul pe care-l avea In 
primire. însemnate cantități de 
malCTiale unor persoane particu
lare. 7’rimij in fata instanței de 
judecată, atlt el, ett șl „clientii" 
tOi au recunoscut imediat fap
tele. lată insă că, spre surprin
derea tuturor, chiar și a hoțu
lui, șantierul din Molnesti tri
mite judecătoriei o adeverință 
prin care V. G. apare ca „un 
exemplu de conștiinciozitate, 
cinste, corectitudine șl devota
ment. Datorită aprecierilor bune 
de care se bucură a fost promo
vat de la muncitor pe funcția 
de sef de secție la depozitul de 
materiale". O altâ caracterizare, 
nrorenltd din partea conducerii 
(Mizei de aprovizionare Ploiești, 
unitate In care’ V. G. a funcțio
nat o liucatâ de vreme. încearcă 
să fie la fel de... convinoătoare. 
Pe cine să creadă instanța : pe 
hot. care recunoaște că a furat, 
sau pe cei ce scriu negru pe alb 
ed el este om cinstit ? Firește, 
pentru cel care a furat din avu
tul statutul, lenea prevede sanc
țiuni drastice. Cum rămlne insă 
eu semnatarii unor asemenea 
„certificate de cinste" pentru 
hoți 1

zice :
■ i :___ _......‘ ..

lucrării — 1 400 tel.
; -X _«_.R

Mergem cu sondajul tarifelor mai 
departe. Contul lucrării cerute se 
modifică mereu : 1 ‘IOT. 1 500. 1 600.
— după toanele celor caro calculea
ză. după Inspirația lor de moment. 
De fapt dt costă leaal lucrarea ce
rută 7 Tată «urna : 1110 lei !

Faptele consemnate nu slnt ntlt de 
Izolate cum s-ar pulea crede. Un 
control efectuat de specjnllstll Comi
tetului de stat pentru preturi — In 
BucureșlL In județele Argeș. Praho-

Lsgal,

camerele 1 
culori

De 
diferite 7

ANCHETĂ IN UNITĂȚI 
ALE COOPERAȚIEI 
MEȘTEȘUGĂREȘTI

va. Galați șl Brașov — a scos, de 
asemenea, la iveală o situație puțin 
obișnuită. în 58. din cele 137 de uni
tăți pentru prestări do servicii con
trolat» au fost depistate încălcări 
flagrante ale regulilor de stabilire 
șl încasare a tarifelor.

Ne-am mal referit ,țl eu alte pri
lejuri in „Jocul tarifelor* din efera 
BcrvlcUlor publice. în decursul ulti
melor Investigații, cauzele care " 
generează au devenit Insă șl i 
clare., în esență este vorba de o con
jugare de Interese ale meseriașilor, 
cu cele alo atelierului cooperativei 
furnizoare do servicii. In general. 
Mai clar : pentru a-șl realiza — co
mod — un venit lunar dt mal con
venabil, un specialist oarecare, caută 
să încaseze cit mal mult de la ooll- 
cltanțl. Prin urmare, po el nu-1 In
teresează coalul legal al serviciilor 
(convenabil pentru client) șl aplică, 
In consecința, tarife personale, după 
bunul Iul plac. La rindul lor. unele

■ cooperative. In loc să-și mărească
Încasările pe ansamblu, dlverslfl- 
dnd serviciile. organlzlrMlu-și Irepro
șabil activitatea, acceptă tacit situa
ția Ho încasează prin Intermediul 
atelierelor prețul serviciilor neefec- 
tunte (cazul cooperativei „Tehnica 
sLlcJel* vorbește do la sine). Firește 
totul se petrece la adăpostul tole
ranței organelor de control.

So șlle că umflarea tarifelor. In- puțin tir 
casarea unei sume de bani pentru Biroului 
servicii Imaginare, sint fapte — 'radjlffeci'Isub Incldentariegli.;ÂȚuncl 
cmjh se; explică repetarea»* ab;::r: 
loriPrtatfi un răspuns pe ■âa’re nl-1

II dial după apariția
mal o largă acțiune de

ta- 
din

15 
nu-

cUGEGOSfi on. analiză --a ț modulul 
. l;i care seoaplică Jegeâ pre’urilOT I
• El,-taflteJqr.;,^or particinnT-teft-pji- 1 
pedlnfll- uniunilor Județene «ale coo
perației meșteșugărești. De aseme
nea. pentru a întrona un climat de 
c oste șl corectitudine In rindtd me
seriașilor noștri, nc-am gfndll să 
desfășurăm o largă acțiune de t>opu- 
lnriznre a exemolelor pozitive șl 
negative prin coloanele gazetei noas
tre departamentale.

Prin urmare, acestea slnt măsu
rile. Care vor fl efectele 7

Gh. GRAURE 
MII1.1I IONESCU 
George POPESCU

1

Fărîma 
de cinste

w | v I wrătăcită.,.
j

j
T

jy.. :.ț : ; !
Am crezut — ?i mal cred ' — că unul om, 

oriclt de mult și-ar pierde omenia. 11 mai 
rflrnîn clteva firimituri dc cinste risipite, 
agățate undeva prin suflet. • Altfel 
nu se poate : de aceea 11 socotim Încă om, 
chiar dacă onoarea Iul este făcuta ferfe
niță !

Am Insă In fața mea un om parcă anume 
apărut pentru a-ml spulbera această cre
dință.

Doctorul Adrian Chlrtac, clrtdva medic 
specialist stomatolog ta Călărași, a devenit 
epeclallst in Întreruperea Ilegală a cursu
lui sarcinii...

— Clțl bani protlndeal, doctore, „pacien
telor* dumltale 7

în locuj Iul răspund „pacientele*; 
torc In proces: I MO lei I

Cineva se bllblle. încurcă suma :
— Nu-mi amintesc preda— 1 500 

1 600...
— Onorat tribunal-.
Doctorul vrea eă se apere. Cum, cu ce 

. se va apăra oare 7 Faptele slnt dovedite șl 
recunoscute.... i. ■

Privesc ochii oamenilor din sală : am 
priviri să' spună

că pă- 
npărare ; Iți aperi 
rămas, le dai ba-

sau

Vizită 
cu suspens

într-una din zilele trecute. A- 
Icxandru Stanică din comuna 
Mircea Vodă (Brăila) a plecat. 
Împreună cu soția șl copilul. In 
vizită la un consătean. Sirinșl In 
jurul masei, cel mari II dădeau 
zor cu ale lor. tn lima ce cel 
mic. Coste!. In vîrstă de 2 ani și 
jumătate, pornise singur Intr-o 
expediție prin curte. La un mo
ment dat s-a apropiat de fln- 
tlnă șl™ a căzut in ea. Din In- 
tîmplnre. dispariția lui a fost ob- 
gervată de Ghoorghe Ule. care 
se afla ,In acel momeijt prin a- 

. propiere. Adus Imediat la su
prafață șl Internat In spital. 
Gostel este acum în afara ori
cărui pericol. ~v

Rubricd redactata de
Dumltrn TÎRCOB 
Gheorqhe DAVlo 
|i corespondenții „Scînloii'

impresia că-l roagă din priviri să spună 
măcar un cuvinte], orice ar putea semăna 
a căință, a părere de rău. Pentru că pă
rerea de rău este șl ea o apărare ; Iți aperi 
onoarea, elita cită țl-a rămas, le doi; oa
menilor să înțeleagă că, dacă nu acum, mal 
Urzlu. pot avea. încredere In tine, ta " pot 
respecta.

Dar... •
— Onorat tribunal, vă rog să rețlm 

In mod obișnuit nu tocmeam prețul șl nu.

tămt-il -întreg! stăm cu 8 zatfi în secția motoare (nco- neseti, directul direcției da 
—- j0 ?i Învățase meseria^ de’ personal .șlivățămlnt nl

receptivi fapt) deși la examenul de ' uzinei, a tlnosh precizeze :
calificare comisia a notat-o"’ ■ Să nu c"vt. ..„2

• ■ • - . ..... Bceasta| ne-ațmpledlca po
noi să' sporInpumărul fe-

canlcft ^ușoară! In

posturi neonorale la... can- 
mendatorul ntlt de dlven. s’ntem reci
pe carorl, oferă universul Qrorava receptivitate I Cu 

astfel de meatalilhțl veți 
mai sta multă vreme cu a- 
fîșul acela ta poartă, tova- 

“ rășl do la uzina „Semănă-mkilne In Industrie, fără toarea* ’... Creșterile dina
mice. constante, ale poten
țialului productiv șl uman, 

cincinal, cer șî o lupta la 
fel de constantă Împotriva 
Inerției, 'a opticilor înapoia
te, de neîncredere in capa
citatea de muncă a femeii. ri ■
Confruntările do acest gen metale „argumentul* rezul-

nostru industrial Or, tre-. 
bule să fie limpede că. fără 
o muncă serioasă de atra
gere a torței. de muncă fe- 

Invlngerea diferitelor men
talități, numărul mare de 
Jocuri de muncă pe rare'ta , ■ « , .---------- - —-----
va crea actualul cincinal i P® care le presupune acest

, _• ni f» r* I r» c 1 mr»*> «î c\ lirnfK linnu va putea fl onorat in 
mod corespunzător.

„.„Angajăm lăcătuși, su
dori, strungari, turnători, 
sculeri, mnlrljeri* ete,. am 
citit un anunț afișat vizibil 
la poarta uzinelor „Semă
nătoarea*.

— în acest cincinal ba
lanța forței de muncă crește 
șl ta noi — ne spune tova
rășul Gheorghe Istrnte, șe
ful serviciului personal și 
învățăminte

— Cu cit va crește 
rul femeilor angajai 
firate 7

" ” ile numfi-
_____ ______ _jdo,'call- 

?
— 'Păi, v» rămine con-

scest
aianl™

(O explicație la . 
„constant* : aici, unde mul
ta meserii pot tl cu ușurin
ță practicata de femei, nu
mărul acestora din urmă In 
totalul salariaților uzinei 
este doar de aproximativ 10 
ia sulă, din care direct pro
ductive In jur de fl ta sulă, 
în raport cu creșterea po
tențialului de muncă al uzi
nei, de fapt, „constantul* a- 
mintlt o o veritabilă.- scă
dere !)

— Clțl elevi pregătiți la 
școala profesională 7

— Aproximativ £©0.
— Șl citi din el slnt fete 7

FEMEIA

___ _  -rinei, a țlnpai precizeze : 
notat-o" ' — Să! nu căețl insă că

--
noi să ,sporiițiuonărul 
meilor In atetcle de me
canică ușoarăi in alte 
locuri accesibi lor. Nu 
cred că trebulșj ducem o 
luptă Irnpolriv unor men- 
tal’lățl l vom teaja femei, 
șl gataL Am stuit șl pro
cente, am luatiăxurl. am 
avut clasa de fo ia grupul 
nostru școlar rofeslonnl, 
construim acțimacă o cre- 

: “"^-‘țllnfilnțăm 
In uzină, pe lini moderna 
noastră cantină,, ,i magnZAț 
de semlpreparatitlp jcos- 
podlna*.»

Firește, toate (feste mă
suri slnt mal muldeclt bi
nevenite. Șl tolu, Inilm- 
plaroa amintita n face să 
credem (chiar dai trebuie 
să-1 contrazicem p tovară
șii i Ivănescu) că pnclpalul 
efort II cere tocmț lupta 
Împotriva menUItățllor. 
Dacă femeile, chla; ra o 
pregătire profeslonlă ex
cepțională, vor găj mași
nile și locurile de huncă 
potrivite lor ocuprtt j da 
oamoji! dt muntele are nu 
se p-ea silesc să-șl leagă 
o muncă pa măsura J tortei 

73 . lor/ In zadar vor fi ș; cla
sele de la școala profesio
nală, și magazinul ..Gțspo- 
dlna*. șl toate eelelalk mă
suri administrative.»

Cineva no spunea d In 
urină circulă urmăbarea 
„glumă* : „dacă punen fe
meile să fabrice locomotive 
Diesel, atunci noi ee-c să 
mal facem 7“ Nimic di zis, 
bună gluma, la prima ve
dere. Dar numai la prima 
vedere. Femeile, precum 
bine șile fiecare, nu pretind 
să construiască nurria ela 
locomotive șl instalații de 
foraj. Dar dacă In aceste 
produse ®e includ șl mid 
piesa șl organisme de 
canlcă fină pe carort/ 
delicata, răbdarea șl <

contribuția la munca de 
construcție a marilor șl 
complexelor agregate meta
lice. Cit de ridicol sună 
gluma aceea In gura unul 
bărbat „dt ușa“, care, atlnd 
pa scaun și căznindu-sa cu 
niște palme dt lopata să 
îmbine Intre ele două pie
se minuscule, se laudă cu 
voce groasă că el constru
iește locomotiva șl că nu o 
dispus să o lase pe mina 

"femeilor I

L,—1

cu „excepțional*, dnd a tre
buit sL fie angajată nu T 
s-a găsit loc. Săplămtnl 
In șir au durat „trata
tivele* Opozițiile mala-' 
triilul șl ale șefilor do 
echipă erau dc nelrecut. El 
născoceau mereu noi șl no! 
pretexte, Intre, care unul 
socotit de el „Imbatabil* : 
nu există mașini mici de 
rectificat. Iar ta mașinile 
mari, firește, o femele nu 
poate lucra. Cit era de te- , să șl o grădinlțilnfilnțăm

ș.

9

tă șl din faptul că femela 
respectivă învățase meserie 
pe o mașină din secția lor 1 
Undo dispăruse mașina a- 

. ceea 7 Era tot acolo, la lo
cul el, dar lucrau la ea 
dțlva bărbați care ar fi 
putut foarte bine să ta In 
primire o mașină mare. Cu 
toata „Insistențele, peste a- 
cest „nod* nu s-a putut 
trece, în cele din urmă fe
mela a fost nevoită să plece 
din (lrină.

I-am acordat acestei ln- 
tlmplărl mal multă atenție 
pentru că o merita cu ade
vărat. Ea nu reprezintă un 
incident oarecare, ci o men
talitate în măsură să așeza

sin’, nu o dală violente, dar 
din acestea se lese întot
deauna in dștlg, oamenii 
află adevăruri care le erau 
la Indemlnă șl totuși cava 

să le vadă.
_______ au o- 

vut loc și la o aită uzină 
maro constructoare de ma
șini din Capitală. Este vor
ba de „23 August*. Multi 
ar fi tentați să creadă (șl 
o cred chior și unii dintre 
cel care lucrează acolo) că 
aici nu e, nici pe departe, 
un loc de muncă pentru fe
mei. Sigur; pfirorea era va
labilă pentru alte etape 
din Istoria-uzinei. Ea s-a 
păstrat Insă prin Inerție, 
deși - s-au produs modificări

13 li împiedica să le 
Aslfel de confruntări

— Ș! clțl din el slnt fete 7
— Nici unul.
— De ce 7
— Nu, nu-l vorba aici de 

nu știu ce concepție. Ceva 
Împiedică Insă Integrarea 
firească a femeii...

— Ce anume 7
Interlocutorul nostru ’b_ cepe explicația pe puncte: 
— Unu : activitatea așta 

nu-I dirijată. Da. așa e. A- 
dlcă nu nJ W) -arate care 
sini ■locurile' din , economie'

• care jmv. -f! .‘ocupate de - fa--a: 
ttnti:.',(Să! n-albă parc habar 
«ta numai la secția a III-a 
a uzinei, din 480 do posturi 
de lăcătuși, doar 5 (cinci) 
slnt ocupate de femei 7 Să 
afle oare abia acum eă e- 
leclrlclan, strungar, frezor, 
rabolor, sudor etc. nu-g me- . 
serli-monopol pentru băr
bați 7) Doi : In ramura con
structoare de mașini nu 
prea pot lucra femeile... 
Nu, nu-1 vorbo da nu știu 
ce optică învechită». S’, ca 
să vă conving, uite, de sap-

deși ..s-au produs.modificări „piedici serioasosln calea,Je,-, 
substanțiale:,; în> teboologiB,’' .; tegrăril profesionalerajXtft*: ț 
în.xfotareajitahnlcă.nțp.con-;'; meilor. Nuf.tnal, avenu-alcfj 

de-a face doar cu. ckisicaL 
neîncredere a bărbaților In 
capacitatea de muncă a fe
meilor — (am văzut, erau 
unanimi rin aprecierea cali
tăților profesionale ale pre
zumtivei lor tovarășe do 
muncă) — el de un lucru 
mal gras’ : egoismul, Inca
pacitatea de a face loc unei 
femei, de a crea astfel un 
echilibru firesc In distribu
ția forțelor de "muncă.

Povestlndu-nc Intlmpla- 
rca, tovarășul Nlcolae ivă-

dițllle de muncăj-țaȚlb ițrJf^r,
Do țoale acestea condu

cerea uzinei și-a dat-seama 
șl Încearcă acum să așeze 
lucrurile pe făgașul normal, 
Nl s-a povesl.il Insă urmă
toarea tntlmplare : anul 
trecut au fosil înscrise la 
cursurile de calificare de 
scurtă durată 150 de femei 
pentru meseriile do strun
gari. rectificatori, rabolori, 
frezori. lăcătuși, sudori, 
mabaragll șl altele. Una 
dintre absolvente, repartl-

viată. Așadar, clteva lapte, clteva replici în Instanță - sap'usc ladecăȘl ^ 9‘ d°

felldlflm pentru luciditatea de rare ati 
dat dovadă. Căsnicia nu este un lucru cu. 
care te poți juca. încă o dată, felicită'!. Sin
cere—

Șl președintele dă să treacă ta' un alt do
sar. Nu din grabă ; vrea pur șl simplu 
eă-șl ascundă emoția.

Dar nici „Reclamantul* șl nld ..Pirita* 
nu se urnesc din loc. Ea să to4 alba 23 de 
ani ; et 25.

Președintele rămine o clipă descumpănit ; 
de obicei. Impăclndu-se. fostele „părți* 
caută că plece dt mal repede, să uite™

— Tovarășe președinte. noL.
Șl. mal Înainte ca președintele eă-și poată 

exprima Intr-un fel sau altul conslmțămln- 
tul, bărbatul continuă :

— Am mințit, tovarășe președinte. Aș 
vrea să știți că am mințit. Soția mea n-a 
făcut., soția mea nu e vinovată de nimic 
din eeea cc am spus eu acolo. In cererea de 
divorț.. Inlr-o ti ne-am certat. Fleacuri ! 
Dar totul ă luat proporții; Știam că pentru 
o ceartă nu ne divorțează nimeni. Atunci™ 
Tot ce-am apus acolo. In dosor. aint min
ciuni. Soția mea nu o nld guralivă, nld 
nepricepută, șl nici™ (pleacă fruntea) șl nld 
nu-1 place să bea. Poate cineva a fost șl 
ta celelalte ședințe. Aș vrea eă știe. Să nil 
ne tic rușine, pe stradă™

Șl s-au intens cu tata spre sală. Amlndol./ •

Ultimele trei 
ore dinaintea 
unei drame

Pașii care 
duc înapoi

icțf că

număram bani! pe care-l primeam...
Sl cu așteptam să ee revolte flrlmiiura 

aceea do cinste pe care o bănuiam rătăci- Si numai atund au plecat, 
lă. uitate pe undeva prin conștiința Jul— - . ... . ...

Șl orlcil de Urzle, «ă-l aducă In lumina 
conștiinței sentimentul culpabilității, Șl-o 
datft cu el. respectul. Procesul continuă. „Pirita*. 
Cine sile, poale. Intre timp— - .

Numai 
adevărul!

j ș

'I ‘ ' 

J £

____

ț.- ' ~ ’ i' ■ ■.' -

— TovarA®© președinte. bligute UnArul.« 
JudG-cStorul continuă InsA :
— Ne bucurA Capiul cA v-ațJ Împăcat VA

■,• • ■ 4 j •

Biologii <Â>lșnbiiesc să marcheze cu Icxl 
radioactiv anumita celule, pentru a le ur
inări evoluția. Dacă s-ar putea aplica acest 
procedeu la scară socială, dacă binele și 
răul ar, fi marcate dlsUrârt, dacă cel care 
poartă cu Blrxj germenii nenorocirii, gata să 
o provoace oriei ral semenilor lor™ Marcate 
distinct, două destine total opuse nu s-ar 
Intilnl poate nlctodntă ; Inamicul vizibil e 
1 LI ■ n-.ir:i

™10 Ianuarie 1972. Emil Munteana,'șaful 
portului ,dta Mărin, era In biroul Bău. Pe 
măsA, agenda do lucru : rezolvarea trebu
rilor curente ale portului/un telefon de dat . 
în cutare loc. o cerere de rezolvaL™ în pliu, 
a protnta să vină devreme acasă. $1 mal are 
de intosmlt șl documentația : inline trebuie 
să fie ta București, ia minister,. îl duce, cu 
mașina inbrjeprihderll. șoferul Gh. Chlțnoagă. >

Intr-adevăr, a doua zl, 11 ianuarie 1972, ta 
; ora 12, E; M. este prezent ta minister. Se _ 
discută problema legate de circulația por-' 
luară, de intensificarea transporturilor. RA- 
mlne ta minister ptaă aproape de .15.30.

„.Ora 10,00. Un dejun in grabă, la un lacto- 
bar. Plnâ ta Măcin e cale lungă șl nu-i timp 
ele zăbovit. Munteanu se glndeșle cită treabă 
va avea mllne : cele hoț&rite la minister 
slnt limpezi. Chlmoagă,' șoferul, se plingo 
că mașina nu e În regulă.

„.Ora 10,30. în garajul O.C.L. „Tutunul" 
trebuie să intre autoduba 32-B-51&. „Nici 
azi n-a adus Matei mașina la parai, iar in
time. Te pomenești că Iar o fl dat peste 
tiraun tramvai, ca data trecută" Ișl zicea, cu

— Am Rfait-o, dar ce folos I Nu Încarcă 
dinamul...

—17,00. Pana tot nu s-a remediat. Chlr- 
uoagă Întreabă In stingă șl In dreapta de 
adresa vreunul ateilor.

În aceiași timp, undeca, în alt colț al ora
șului, Matei, șoferul autodubei, se așează 
mai bine în scaun :

— Maistre, incd o vodcă I
...Șl timpul trece. O vodcă, și încă una,„ 

• Ceilalți doi nu gfcit un atelier. Dar c În
chis... Cineva le dă o altă adresă—

—18,00. Pe strada Berzei, In dreptul nu
mărului 19. trage pe dreapta autoturtanul 
LM.S. din Măcin. Chlruoagă ®o apucă da 
meșterit.

Lă „Arpeșcluț* ireșponșabilitatea chefu- 
iește, crește. Lui Matei i se alătură un amic. 
Cezar Voiau :

— 'sire, mai- toarnă o vodcă !
..Â0.33.Maței cere plata. Șl-a amintit că 

are de așteptat pe cineca la gară. $1 mal 
slnt doar clleiza minute...

Pe Berzei. Chlmoagă este vlrit jumătate 
!n motor ; Munteanu &e tnvlrte nerăbdător 

a uîiB&u ci. , s! „ • • n’ ,
„.18,40. Beat, cu aproape 2 ta mie alcool

„Bețiv* ; „afemeiat* : „bătăuș* ; „de la el
n-am văzut un ban In rasă™* — susținea

Bufeiriv.’ sg.*«a î. r»

„Guralivă* ; ’ „cheltuitoare* : „ta noi In
casă praful stă de două degete, dacă nu-1 
șterg eu.„“ — susținea „Reclamantul*.

An ajuns la Instanță singuri — reclamant un început de neliniște, dispecerul de ser
viciu. ' ,

Nu, Matei Andrei nu dăduse peste nimic.
Trăsese Insă pe dreapta, intrase In restau
rantul „Argețelul" de pe strada Sebastian și 
ceruse o vodcă...

„Tot 10.30. Mașina întreprinderii din Mă- 
cin are toane.

— Ce o. Chlrnoagă. I-al găsit hiba 7

șl pirită ; nu-1 absolut necesar să plece iot 
singuri — reclamant șl pirită. Și nici îm
preună ! Oricum ar pleca Insă, si plece îm
preună cu adevărul.

Să aducem in instanță adevărul, numai 
adevărul. Pentru ca să plecăm din Instan
ță nunui! cu adevărul !

AlLUUtiAI 1/LN.ll.Q Di.L,nAill.« , JULMAilJ 1.11 V14..IM1J, VJ J.ț ÎȚXK'OE'

mult mal ușor de făcut Inofensiv. Dar așa... pc'aingă «L

în linge. Matei-sa cațără la colan. Urmează 
un slalom primejdios printre mașini, printre 
pietoni-. > {șg ■

.„ChlrnoagA a găsit hiba ; demontează 
dinamul.-

...I8.5G. Cu logodnica fi prietenul alături, 
Matei mini și'mai țâre.-

Munteanu tot" mal. nerăbdător ; șofe
rul a reușit, să scoată dinamul

2.1838, Cu pridrlle încețoșate de alcool, 
cu reflexele .încetinite, M. A. cotește bruia 
pe Berzei, Accelereazâ bezmetic.

„.Tot 18,38. Muntea.nu’so uită ta ceas, so
cotește Inii rzlerea : vor ajunge acasă abia 
la miezul nopții. Șl mllne trebuie...

...Mașina uclgașă înaintează .fulgerător. 
Trei’secunde^ două secunde— o se—

Matei pierde controlul, tamponează în 
plin mașina staționată. Din șoc, aceasta este 
aruncată vertiginos pe trotuar. Prins intre 
bara mașinii și itilpu! da beton. Emil Mun- 

■tennu esie decapitat.
Epilogul : Cltevh destine zdrobite. 0 ani 

închisoare pentru M.A.
...Pe strada Berzei, lh dreptul numărului 

‘19, Inlr-o seară, - 8KS| .
a-urcat absurd

oamenilor nil poi fi marcate. IresiJonsa-

reennoașlere. .

a fost ucis un om. Moartea 
șl violent pe trotuar.

.„Biologii marchează “celulele._ Destinele 
billtatea nre totuși propriile ci semne de 
evil UUU.jll, 1 Vi r G
■84 facem totul, flecare dintre noi, pentru 

n le detecta In timp !

Un ochi atent vede lesne ce păs l-a adus 
pe unul eau altul Intr-o sală de tribunal 
îi recunoști mal lnlll pa cal care au a se 
teme, pentru că au do dat socoteală pen
tru ceva. în general, numai cel aflai I ln- 
tlmplâtor, simpli asistenți, se remarcă 
prlntr-un fel aparte, prin detașare.

Așa părea să fie șl llnăra. senină șl ro
bustă. din rindul doi. Privea spre judecă
tori calmă, nelmpresionată. O fustă maxi, 
cu tăietură prelungă, geantă cu zorzoane 
completau imaginea femeii Intrată Intlmplă- 
lor In sală.

— Gheorghe Marla I
O crezusem, In primul moment, martoră. 

Dar nu. mă înșelasem. G. M. este— incul
pata !

—La șase zile dună naștere, Gheorghe Ma
rla, din Chltlla, Lșl abandonează copilul, pe 
«tarile unul bloc din Capitală (părăsise 
Intre timp și domiciliu] conjugal). ‘ Fărăde
legea o descoperită și copilul salvat ; as
tăzi se află Intr-o Iristliuțle de stat. In 
afara oricărui pericol. Faptele slnt verifi
cate, probele concludente. Totuși. Instanța 
mai dntăreșto încă o dată lucrurile, râuta 
să-1 acorde Inculpatei Încă o șansă In'apă
rare :

— Solicitați un alt termen de Judecată 7 
Mal aveți alte probe !ri apărare 7

Trecuse surpriza primului moment. O fe
mele tlnără. viguroasă, comisese o faptă 
abominabilă, a cărei simplă evocare ln- 
fioară. Uitasem de textul legii. Cind s-a 
ridicat din bancă să facă cel clțlva pași 
e-am convins efi putea alege, mal putea 
Încă alege. De o parte — leagănul copilu
lui, de ‘cealaltă. Implacabilă, sancțiunea le- 
glL Speram, era firesc, eă aleagă leagănul 
de copil. ®ă facă pasul spre ființa care avea 
nevoie de ea.

Inexplicabil, frlnglnd speranțele întregii 
nstetențe, a făcut Insă alțl pași, altă ale
gere. S-a îndreptat spro pedeapsă, dar șl 
undeva^ In Jos.»

— Ce proba aă mal 'aduc I Nu copilul mă 
interesează. Am alte treburi !.„■

...Holărlrca nu a făcui docil să decidă 
cuantumul pedepsei ; In gtaxu] judecătoru
lui ■ am surprins o mare, o foarte mare 
mlhnlre : „Un .an șl cinci luni Închisoare 
corecțlonală*.

Executarea n început Imediat : primului 
pas l-a următ nl doilea — In boxă..

Gustul amar al lnllmplăril «tarule încă. 
Cum se ooate rupe plnă-ntr-atlt un om de 
el însuși ’ '

TRus ANDREI 
Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

IA?

ț

L

?

povesl.il
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NICOLAE

din industria constructoare de mașini valoare
Plenul

CUVINTUL
TOVARĂȘULUI VIRGIL TROFIN

(Urmare din paf. I)

permanent

mecanica 
actualul

Indus-, 
a in- 

, realizări
irln acțiunea de auloutl-

*
LucrărHo conferinței continuu.

hotă firilor adoptate de 
X-leâ al Partidului

! I . : ■
a Inginerilor $1 tehnlclenltor la activi
tatea in schimburile II șl ITL Aș vrea 
b4 subliniez, in mod deosebit, contri
buția pe care o pot avea inginerii țl 
tehnlcScnb. la introducerea operativă 
In producția a rezultatelor cercetării 
științifice, a Invențiilor și Inovațiilor, 
a raționalizărilor, la organizarea știin
țifică a producției, autodotam, Îmbu
nătăți ren calității producției ț!, mal 
ales?, la descoperirea și valorificarea 
rezervelor — adeseori imense — care 
mai există In diferita sectoare alo 
producției i

Am ascultat In acest forum pe to
varășul Nicolae Ceaușescu șl, sincer 
mărturisesc, mă simt obligată ca la 
întoarcerea mea In mijlocul colec-

întrep rinei arlle 
Grupului <’ 

Pitești 
utilaje 

care concură 
codec tehnologii 
ceasta ramură : 
pape prin curent! de înaltă frecven
ță. o mașină de eledrorcfulat mane
tele schimbătorului de viteză, agre
gate, de control al alimentării cu ulei 
pentru ungerea axei cu came și 
paniru alimentat eu vopsea, alte 
materiale necesare acestei operații 
tehnologice etc. In standul Urine
lor constructoare do utilai pe
trolier se remarcă mașina do 
prelucrat matrițe pentru sapele 
do foraj, realizată de colectivul da 
specialiști al uzinelor ..1 Mal“-Pto- 
ieștl. Acest utilaj de mare complexi
tate tehnică, care folosește un proce
deu elcctrodlnamlc, face obiectul li
nte brevet de Invenția solicitat as
tăzi șl la export.

nîc, pentru maturitatea de con
cepție șl concretizări faptice pa caro 
o oglindește convingător exporițta 
„Autoufilări șl tehnologii no! realizate 
în întreprinderile industriei co. c- 
țillor da mașini". Multa din a- 
caste instalații, utilaje, mașini 
și dispozitive stat prezentate in 
fază de funcționare. Altele, care 
nu au putut fi aduse atei din cauza 
dimensiunilor uriașe, fac obiectul 
unor, fotografii sugestive, al unor ma
chete șl panouri.

In standul prezentat de Grupul da 
uzine „23 August" se la cunoștință de 
faptul că, anul acesta, unitățile din a- 
ce-.n

de camioane 
avind sarcina 

Conducători! de

cosi grup și-au propus să tripleze nu- 
hntan.il tie nuuji.nl,■utilaje șl Instalații-, 
fabricate In cu drill I fecțlîiffll ■ ,t_ _ 2
dotare'față de ante trecut. Se'’prd- 

- Sitei cu acest” jirilejmntjie’ aparate de 
' corectare a dimensiunilor pieselor, 

dispozitive hidraulice pentru prinde
rea și asamblarea unor agregate etc. 

Organizate pe centrale industriale, 
grupuri de urine. Institute de cerce
tări șl proSectări, standurile permit 
aprecierea comparativă a realizărilor 
pa linia auloutJlăril. expoziția In an
samblul el facîlltlnd astfel un larg 
schimb de experiență șl cunoaștere 
reciprocă a realizărilor in activitatea 
do autoulUare, In scopul intensifi
cării și mal accentuate in cincinalul 
actual a acestei acțiuni.

La standul Grupului de urine pen
tru utilaje de construcții Brăila a- 
trage atenția un echipament de sti
vuit, care distribuie in rafturi mate
rialele depozitate, duhllnd capacita
tea de depozitare a materialelor de 
construcții, mașini de debitat și alte 
realizări. înireprindarlle din ca
drul Grupului de uzine de au
toturisme Pitești înfățișează o se
rie de utllajo și' dispozitive 

la aplicarea de pro- 
Ice modeme In a- 
: mașini de călit su

in domeniul lor de activitate, eu fn- 
tdstel. Îndeosebi, asupra «sarcinilor 
ce revin intelectualității tehnice in 
etapa actuală, înfățișate dar sl con
vingător de tovarășul Nicolae 
Ceaușewm In cuvin tarea rostită la 
deschiderea conferinței. Totodată, el 
au formulat numeroase propuneri 
pentru Îmbunătățirea in continuare a 
activității inginerilor sl tehnicienilor, 
pentru angajarea loc mal eficientă

La începutul cuvtatărU sale, tovară
șul Vlrgil Trofln a subliniat că mo
rile realizări ale construcție! socialis
mului poartă In ele o parte din ta
lentul, concepția și strădaniile Ingi
nerilor șl tehnicienilor care și-nu în
chinai activitatea mărețelor țeluri ale 
construirii noii societăți. Înfloririi 
continue a patriei noartre soclailste. 
Intelectualitatea tehnică — a spus 
vorbitorul — este chemată să-și con- 
sace In continuare Întreaga activi
tate înfăptuirii vastului program e- 
laborat do cel de-al X-lea Congres al 
partidului, îndeplinirii sarcinilor re
ieșita clin holăririle Comitetului 
Central ol Partidului Comunist Ro
mân, din ampla cuvitenre rostită la 
conferința dumneavoastră de către 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceauțescu.

Vorbitorul a menționat apoi sarci
nile ce revin inginerilor, tehnicieni
lor, economiștilor și celorlalți specia
liști, Împreună cu clasa muncitoare, 
țărănimea, cu toți oamenii muncii la 
realizarea programului privind dez
voltarea, Intr-un ritm susținut, a in
dustriei șl n agriculturii. El a subli
niat că Intelectualitatea tehnică tre
buie să considere ca o Îndatorire pa
triotică, de Înaltă responsabilitate, 
sarcina de a milita neabătut pentru 
Însușirea cuceririlor științe! șl tehni
cii contemporane, introducerea lor in 
producție, dezvoltarea rolului științei 
șl tehnicii românești, ridicarea po un 
plan calitativ superior a mișcării In
ventatorilor șl Inovatorilor. In acest 
context, vorbitorul a subliniat nece
sitatea de a so asigura o .și mal etrin- 
să conlucrare intre ingineri, tehni
cieni și muncitori fruntași in produc
ție, de a combate cu țoală hotărlrea 
orice manifestare de birocratism, 
precum și tendința de tărăgănare a 
extinderii șl aplicării acestor inova
ții tn producție. ■ •

în continuare, tovarășul VLrgU 
>IȚrafta:a vorbi: despre necesitatea 
sprijiniri! comlielelor oamotlprmutî-, 
cil'Jpentrif buna desfășurare'a 'act Junii 
dejterfecțio.nare a pregătiră profesio
nale a tuturor cadrelor, a muncitori
lor, îndeosebi a tineretului, a tehni
cienilor șl maiștrilor, care au un rol 
deosebit in organizarea și conducerea 
producției.

Un domeniu Important — a spus 
vorbitorul — In care trebuie «?â se 
manifeste din plin capacitatea cadre
lor tehnice este organizarea pe baza 
științifice a producției șl a muncii.

Printre altele, el a cerut să se n- 
corde o deosebită atenție aprovizio
nării ritrrțlce a tuturor secțiilor, lichi
dării muncii In asalt la sfirșlt de de
cadă, care atrage după «sine șl cali
tate slabă, ore suplimentaro șl, In 
unele întreprinderi, lucra in zile de 
sărbătoare. Trebuie să ținem scrima — 
a spus el — de opinia muncitorilor 
care de nenumărate ori au criticat a- 

neajunsuri, demons triad prac
tic că prin rezolvarea acestor proble
me care cad îndeosebi in comțjetența 
cadrelor de conducere, a inginerilor, 
tehnicienilor pi maiștrilor, plante da

mate să participe Intr-un Înalt grad 
la modernizarea .tuturor proceselor 
de producție in Industrie, informa
tică, transporturi, agricultură. a ba
zai materiale a cercetării științifice.

Un film documentar intitulat ,.Au- 
toutllarea tn întreprinderile 
trial construcțiilor de mașini.1 
fățișa! cota mal de «seamă 
obținute 
tare do M.LC.M.

Tn final sini vizitate cele mal noi 
produse realizate de întreprinderile 
Centralei de autocamioane șl trac
toare, expuse in aer liber. In fața 
pavilionului expozlțlonal, sl alo 
Grupului de uzine constructoare de 
autoturisme : un autoturism JDama- 
Lux*. autoturismul do teren ARO- 
2ta, tractorul universal do 45 

echipat cu ridlcSJjWii-jjhtdrau- f 
■11c,.; tractorul universal idea S3 C.P., , 
■echipat cu mecantariie-n hidraulica t 
de suspendare a dispozitivelor de rl- I 
dlcare, un Universal de 80 C.P., trac
torul tip industrial pe șenile de 65 
CJ?., echipat cu scarificator-cupă. 
de 0.8 sau 1,2 mc. cltava tipuri de 
moiostivultoare. o 
<i: aulică

.S.R.-H3. cu cîrlia 
plnă la 2,5 tone. ______

.partid șl de stat sSnt informa'.! 
asupra caracteristicilor acestor pro
duse. asupra stadiului de fobricațin 1 
șl perspectivelor dezvoltării produc-i 
tlel lor In actualul plan cincinal.

Secretarul general al partidului, 
apreciind preocuparea pentru înnoi
rea și modernizarea produselor, re
comandă constructorilor de mașini — 
ca de altfel tuturor celor prezenli 
cu exponate — să stăruie In egală 
măsură In ■ sporirea performanțelor 1 
tehnice paralel cu reducerea consu
murilor dc materii prime și mate
riale. cu reducerea continuă a pre
țului de cost.’Numai astfel produ- 
aete gindlril tehnice românești vor: 
putea aduce o contribuție tot mai 
eficientă la croșlerea potențialului 
Industriei noastre. la ridicarea con
tinuă a productivității muncii, la a- 
flrmarea lot mal competitivă a pro
duselor românești de înaltă tehnici
tate pe ptața externă — sarcini de 
bază stabilite de Congresul al X-!e<a 
al partidului. Constructorii de ma
șini sini felicita»,i pentru rezulta
tele frumoase obținute In marea ac
țiune de 'autoulUare. recomajidin- 
du-ii-se insistent să persevereze in 
extinderea ei.

Anallztad condițiile da realizarea 
unor mașini șl agregate, secretarul 
general al partidului recomandă spe
cialiștilor .de față ca, paralel cu di
versificarea producției do utilaje 
prin autodotare, să nu so scape nici 
un moment din vedere problema 
reducerii continue a consumului de 
metal, problemă națională de cea 
mal maro importanță, să se depună 
eforturi pentru găsirea de Înlocui
tori de metal cu proprietăți supe
rioare.

In sectorul întreprinderilor, con
structoare de rulmenți atrage aten
ția dispozitivul semiautomat do 
sortare șl asamblare a rulmenților, 
conceput și construit de colectivul 
uzinelor „Rulmentul" din Brașov, iar 

_ ___ In ștandurile Con trai er industriale de 
d5»"a1Roî’onfznecanlcă fină și scule wafll o■gnmă.l.>rtl•., 
Se Bp-(ț-’ " largă de utilaje' ft-.ninșliiiterealiza'leuia'd 

prin autodoiare pentru diferite sec
toare ale construcției de mașini. Aici, 
specialiștii prezintă tehnologi! noi de 
turnare șl formare, de tratamente 
termice, proiecte proprii de utilaje, 
aparate de măsură șl control. Secre
tarul general ol partidului subliniază, 
necesitatea impulsionării activității 
științifice și de concepție pentru ca 
aceasta să-și aducă o contribuție mal 
substanțială la Înfăptuirea sarcinilor 
po care partidul le pune In domeniul 
Butoutllăril In momentul de față. Sa 
subliniază necesitatea rezolvării In 
țară a unor probleme tehnologico 
complexe, pentru a nu ko mai re
curge deci! In măsură minimă la 
import de licențe. De asemenea. In 
discuțiile cu spcciollșlll de In alta 
standuri se subliniază necesitatea ca 
fiecare fabrică, flecare secție, fie
care Inginer, tehnician și muncitor 
®ă .fie antrenat In această acțiune 
de concepție șl realizare de no! ma- 
șlnl-unelie,

Slnt reprezentate in expoziție, cu 
rezultate remarcabile, domeniile da 
virf ale tehnicii contemporane — 
electrotehnica, electronica, 
fină, tehnica vidului. In 
plan dndnal acestor ramuri de pro
ducție le revine o sarcină deosebit de 
importantă allt in direcția dezvoltării 
producției șl diversificării ei. cit șl a 
modernizării sortimentelor fabricate. 
Se remarcă,,printre multe alte ex
ponate. aparatura de încercare la 
tensiuni înalte, agregate ' pentru 
montarea automată- a coadensatorl- 
lor, echipamente de Iluminat sl în
călzit. Secretarul general al parti
dului subliniază necesitatea intensi
ficării eforturilor pentru dezvoltarea 
In ritm rapid a industriei electro
tehnice șl electronice, ramuri care. 
In condițiile revoluției t eh.nlco - 
științifico contemporane, ulni chc-

și responsabilă la realizarea sarcini
lor cantitativ șl calitativ superioara 
ala cincinalului, la dezvoltarea șl mo
dernizarea continuă a economiei na
ționale. i

La reluarea lucrărilor,
Conferinței pe tară a Inginerilor și 
tehnicienilor, a luat cuvintul tovară
șul Vlrgil Trofln, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președintele 
CoMiUulul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România.

propus — șl nu că se limiteze, din 
motive de presupus prosligiu. la cer
cetări zise — chiar șl dacă nu slnt 
de fapt — fundamentale, cînd scopul 
poate fi atins mal economic 81 efi
cient prin cercetări derivate din re
zultata fundamentale proprii sau ale 
altora. Aceasta nu înseamnă că cer
cetarea fundamentală trebuie ocolită 
cind o necesară spre a veni In In- 
tlmplnarea producției Bau a consti
tui o rezervă științifică exploatabi
lă in viitor, rezervă ce nu ar mal 
putea fi înjghebată in grabă, mai tfr- 
ziu. în încheiere, vorbitorul s-a re
ferit la unele propuneri privitoare la 
perfecționarea procesului da învăță- 
mint tehnic.

RdevJnd contribuția cadrelor tehni
ce ia succesele obținute de colectivul 
uzinei „23 August* din București, ing. 
Vlrgil Gărdaș a eubllntat, totodată; 
răspunderea acestora paniru menține
rea unor neajunsuri din activitatea 
tehnlco-economică. In acest context, a 
focii menționată calitatea nccorespun- 
zătoare a pieselor turnate — domeniu 
In eare contribuția inginerilor și teh
nicienilor nu a fost pe măsura posi
bilităților și neceisltațlâor. Vorbitorul 
a exprimai hotărirea cadrelor teh- 
nico-inglnereșli din uzină de a valo
rifica șl mal bine In continuare ex
periența șl capacitatea lor dc creație 
păritrii a asigura asimilarea in fabri
cație a unor noi produse cu parametri 
ridicați, Introducerea unor tehnologii 
de maro eficiență economică.

Tlulrtd fieama de faptul că In or
ganizația noaalră, a spus Walter 
Iosif, secretar al C.C. al U.T.C., iși 
desfășoară activitatea aproape IOT Otf 
do 'tineri specialiști — ingineri, ce 
nomlștl, tehnicieni — organizai' 
U.T.C. au acordat in ultimul limi 
atenție mal mare Inițierii unor 1 
țiunl polltlco-edufiative In rind 
acestor tineri. In raport cu complex 
tataa problemelor pe care le rldld; 
activitatea lor. împreună cu sindlca 
tele, comisiile inginerilor și tehnicii, 
nilor, ministerele economică și Instl-: 
tutele specializate s-au organizat con
ferințe. simpozioane, lectorate eco
nomico, prelegeri de estetică Iniius- 
trială, schimburi de experiență, dife
rite acțiuni cu cartea tehnică, con
cursuri ale tinerilor Inovatori ei ra- 
țiocnallzatori, prezentarea de filma 
tahnlco-șlllnțlfice. I

Organizațiile U.T.C. vor trebui că 
realizeze o mal bună conlucrare cu 
sindicatele, cu comisiile inginerilor sl 
tehnicienilor, cu conducerile tehnl- 
co-admlntetratlvo. în vederea reali
zării unul număr mal mare de ac
țiuni cu tin firii specialiști, În vede
rea creșterii contribuției acestora 
la vasta activitate do Îmbunătățiră 
a proceselor de producție, la autoper- 
fecționare, in pas cu progresul teh- 
nle. precum și la pregătirea profe- 

. Morală șl tehnico-științifică a ,ttț,- 
Stufțjj- 'ccitewijlb^de. Unei:!. . fiJ J 
' ț^tald’.Jbu "frredcutmrea' pantriiMI- 
■ muierea interemdui pentru crea’,ta 
tehnică șt realizarea unor propuneri 
de invenții sl Inovații, organizațiile 
U.T.C. vor sprijini eforturile c!;id!ca- 
telor. ale comisiltor Inginerilor șl teh
nicienilor pentru cuprinderea unul 
număr cit mei mare de tineri In ac
tivitatea cercurilor inovatorilor d!n 
Întreprinderi, paniru realizarea șl a- 
pUciirea fără Întindere a tuturor pro
punerilor valoroase în procesul da 
producție.

Comisia județeană Timiș a Ingine
rilor șl tehnJcienHor, a epua Ing. Vio
rica Bălan, și-a orientat activitatea 
spre antrenarea Inginerilor șl tebnl- 
denEor in rezolvarea unor probleme 
majore car© interesează economia ju
dețului nostru. O atenție deoseblță m 
acordă activității de Invenții și inova
ții. Trebuie arătat eâ și in județul 
nostru un maro număr de ingineri, 
sini puși In situația de a efectua! sar
cini ce nu au contingență cu pregăti
rea lor. O serie de mund efectuate în 
prezent de Ingineri po! toarte bine să 
fie |nd©pllnlte șl de cadre cu pregă
tire medie. în acest ©ena, Împreună 
cu organele competente, vom deter
mina conducerile unităților economi
ce spre a lua măsuri do fotoslre mal 
bună a cadrelor InglnerejU. Iiigtaerli 
ș; tehnicienii din județul Timiș; ro
mâni, maghiari, germani, slrbl șl de 
alte naționalități, slnt holăriț! «ta de
pună întreaga lor capacitate de mun
că pentru a transpune în practică 
obiectivele polltkil partidului șl) sta
tului nostru, pentru a Intlmplnn Con
ferința Națională n partidului cti noi 
succese In producție.

producție poate fi renllzat și ’depățlț, 
atit cantitativ dt și calitativ.

O deosebită atenție va trebui sh a- 
oorda sindicatele, comisiile ingine
rilor șl tehnldanllor îmbunătățirii 
mundl politice, Ideologice in rindul 
intelectualității tehnice pentru dez
voltarea unei atitudini înaintate față 
do muncă, p&niru promovarea cu con- 
sect'ență a principiilor eticii socialis
te. Trebuie «ta combatem cu toată 
hotărlroa «iuperfldalltatea. rutina, 
conservatorismul, eă dezvoltăm răs
punderea profesională, pasiunea, 
boiârirea de a dărui întreaga pre
gătire și capacitate dezvoltării eco
nomice $ sociale a patriei.
■ -In continuare, vorbitorul a relevat 
că Împreună cu muncitorii, Inginerii, 
tehnicienii, economiștii șl ceilalți spe
cialiști participă direct la conducerea 
întreprinderilor, a centralelor econo
mice, a mtataierelor, sini consultați șl 
Iau parte activă la rezolvarea tuturor 
problemelor majore care privesc dez
voltarea economică șl socială a țării. 
Aceasta exprimă legăturile Indisolu
bile Intre intelectualitatea tehn'că 
ți clasa muncitoare, holărlrea lor 
nezdrunclnată de a înfăptui neabătut 
politica Partidului Comun irt Român. 
Este deosebit de Important ea, pe 
baza statutului care se va adopta, 
atit sindicatele, dt șl Consiliul Na
țional al Inginerilor șl Tehnicienilor, 
să-și îmbunătățearcl permanent 
munca cu masa largă a intelectuali- 
iățll tehnice. Trebuie să arătăm că, 
cu . toate rezultatele pozitive obți
nute, in activitatea sindicatelor cu 
inginerii șl tehnicienii ss: mal ma
nifestă încă neajunsuri. Sindicatele 
trebuie să Îndrume, să ajute șl să 
creeze toate condițiile pentru ca Ln- 
glnerli, tehnicienii, economblll și 
ceilalți specialiști să ta parte activă 
ia Întreaga activitate a sindicatelor. 
Împreună cu toți ceilalți oameni al 
muncii, la rezolvarea tuturor pro- 
«blem^or; economice șl eoctatea j®n 
.unități, ta buna organizare, a fntre.- 
.cerii pentru îndeplinirea șl(depăși
rea planului de stat în același 
timp, cate necesar ca șl ComIUuI 
Național al Inginerilor șl Tehnicie
nilor să-și Îmbunătățească .activita
tea, să lichideze formalismul sl 
metodele de paradă, lipsite de efi
ciență șl rezultate concrete; ,

în ’ încheiere, tovarășul Vlrgil 
Trofln a «pus : Este de datoria 
noastră, a sindicatelor, ca sub con
ducerea organizațiilor dc partid, să 
asigurăm mobilizarea, in primul rind, 
a c'Mei mundtoare, a tuturor oa
menilor muncii la o muncă perse
verentă și holărftă pentru înfăptui
rea sarcinilor stabilite de conduce
rea partidului, întlmpinlnd Confe
rința Națională a partidului șl cea 
de-a 25-n aniversare a proclamării 
republicii cu noi succes© în reali
zarea șl depășirea sarcinilor planu
lui da stat pe acest an, pentru în
făptuirea
Congresul al 
Comunist Roman.

N. POPESCU-BOGDANEȘT1 
Mircea S. IONESCU
Foto : 11. Crlstescu

I. Dumitru

tivului uzinei „Victoria* din Flo- 
reștl, a arătat In cuvintul său lng. 
Eugenia Pârău, să fac, alături de to
varășii mol de muncă, tot ce rva fi 
posibil pentru a pune In 
toate recursele de caro dispunem In 
materie de Inteligență tehnică. Des
pre aceeași necesitate Imperioasă a 
vorbit șl tov. Nicolae Euslâțiiî, care, 
în cuvintul său, s-a oprit îndeosebi 
la munca de cercetare științifică șl 
la valorificarea rezultatelor ci in 
Eroducțln agricolă. în ultimii ani, 

i Institutul do cercetări pentru ce
reale șl plante tehnice Ftmdulea eu 
fost omologate ®i introduse In pro
ducție soluri de hibrizi noi, care 
concură — alătur! de îngrășăminte, 
mecanizare, Irigare — la obținerea 
de recolte dLa ce In ce mai mari. 
Dar, așa cum sublinia secretarul 
general al partidului, ee impune ca 
cercetătorii fă promoveze cu mai 
mult curaj noile soluri de cereale și 
plante tehnice, noHe tehnologii de 
cultură a acestora, pentru a accele
ra progresul tehnic in agricultură.

In cuvintul său, lng. Vlaieu Pascn, 
abordînd probleme similare, a ară
tat că pentru Județele’ mai puțin 
dezvoltate din punct de vedere In
dustrial — cum este Sălajul — so
luționarea chestiunilor de fond ale 
valorificării operative a rezultatelor 
ncUvItățll de creație, tehnică are o 
Importanță șl mal mare. La rezol
varea problemelor vitale ale pro
ducției. alături de Ingineri șl tehni
cieni, o-contribuție tot mai «sporită 
trebuie să aducă economiștii, mn- 
temnticienU, fizicienii, eoctologli șl 
alta cadre cu pregătire superioară.

Acad. Alexandru Codarcea a vor
bit pe larg despre legătura dintre 
munca geologilor șl munca a nu
meroase categorii de ingineri șl teh
nicieni. puse in; slujba aceluiași țel : 
descoperirea, extragerea, pregătirea 
ș! introducerea in drcmltul economic 
a felurite substanțe minerale din 
subsolul țării noastre. CowQiul Na
țional ol Inginerilor șl Tehnicienilor 
are menirea ca. prin gruparea tuturor 
specialiștilor din diferite domenii do 
activitate, să creeze condiții favora
bile pentru rezolvarea, in cotaborare, 
a unor probleme caro «se pun In va
lorificarea dt mai completă șl com
plexă a zăcămintelor, apllcind susți
nut progresul tehnic, dt și .perrjni 
orientarea cercetărilor în fur.cțle de 

' necesitățlle ramurilor industriale con
sumatoare, pentru stabilirea domenii
lor de utilizare n substanțelor mine
rale utile, țin! nd eeama do Indicii ca
litativi.

Apreciez ca deosebit de prețioa
se Indicațiile tovarășului Nicolae 
Cenuțesscii privliid tataiKlflcarea efor- 
hirilor cadrelor tehnice penf.ru redu
cerea cheltuielilor materiale și valo
rificarea superkrară a resurselor ma- 

"ferfiile “In'"toate' .'<tamurito economiei 
Jrat®ff£al0'rji-»-«paii in cuvintul-.său, 

tag. George la Eopa. Numai ta fa
brica noastră o reducere de 1 la sută 
a consumurilor de materii prime șl 
materiale, prin înlăturarea risipei do 
iot felul, înseamnă o economie anuală 
de &00 tone legume. 40 tone fructe, 23 
tone carne, 5 tone ulei, 5 torte zăh&r 
șl altele. Ingineri! și tehnldehll dnt 
încărcnțl cu o seamă de probleme le
gate de evidență și scriptotogie ; d 
trebuie degrevați de probtemele ce nu 
dnt legata do psogre. r.:î tehnic, pentru 
a Ie cămine timp suficient în vederea 
rezolvării problemelor privind dezvol
tarea șl modernizarea producției.

Ltiîi’.d cuvintul. acad. Remus Ră- 
duieț s-a referit pe lnrg la proble
me ale creației tehnice și științific®. 
Vorbitorul a subliniat, între altele, 
că inginerii trebuie afl examineze ru 
cea mal mare atenție Invențiile mun
citorilor care Jl se supun sl rf le 
«sprijine. Totodată este o datorie 

1 primordială a lor să fie el înșiși in
ventatori, Inovatori. &

Pentru viața noastră economică — 
■ etnia in continuare vorbitorul — 
cercetarea științifică este un mijloc, 
șl nu un ®eop. Glnd cercetarea știin
țifică absoarbe insă valori ecou uni
ce mari, cum a început să t'e cazul 
șl In țara noastră conducătorii sta
telor si al vieții economice bo văd 
nevdlțl să ceară cerceta lorilor, in 
primul rind, cercetări aplicative, să 
acopere nevoile economice s! «octale 
ale societății caro le pune la dispo
ziție valori' allt de însemnate. Cer
cetătorii slnt puși astfel — sl nu nu
mai la noi — In fața problemei de 
a alege cea mal eficientă specie de 
cercetări pentru atingerea scopului

automacara hi-
pe ■ șuăiu

boi
j’fc* !g 
•b i A K >

In timpul lucrârilor conforinjoi

hntan.il
penf.ru
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secretar general al Partidului Comunist Român, președinte de onoare 
al Âcademiei de științe sociale și politice a Republicii Socialiste România J

Sesiune știinfificâ
în cadrul manifestărilor prilejuita în continuarea lucrățllor, în secții 

de aniversarea a M dc ani de la Jn- de specialitate, au. fost dezbătute o 
ființarea' * Combinatului chimic din acrie de probleme ale cercotarii fun-
Făgăra®. «Îmbăta a avut loc o sesiune damentale șl aplicative în domeniul
do comunicări științifice, la care au chimiei, In strimta legătură cu nevoile 
participat oameni de știință, academl- producției și cu valorificarea toi mal 
eleni, specialiști din Institutele de cer- deplină a resurselor materiale șl
cotari șl din centrele universitare, nu- umane do care dispune Industria
meroșl Invitați dc la unitățile contra- noastră chimică, 
lei Industriale de Îngrășăminte chi
mice.

Tovarășul Constantin Drăgân. mem
bru nl Comitetului Executiv al C.C. 
nl P.C.R., prim-secretar nl Comitetu
lui județean Brașov al P.C.R., a adre
sat partiriponțllor un călduros^ salut.

în cadrul ședinței de deschidere, 
mln&truJ lntiuslrie.1 chimice, Ing. Mi
hai Florew-u, a prezentă" comunicarea

f
A apărut revista :

„PROBLEME

—--------------- . ;
Participant!! la sesiune au adresat 

o telegramă Comiteiulul Central a] ■ 
P.C.R., lovarișulul Nlcolae Ceaușescu, 
exprimlixlu-șl hotărirea de a Intlm- 
plaa Confe-lnta Națlotială a partidu
lui șl sărbătorirea a 23 de ani de la 
proclamarea Republici! olfllurl de în
tregul popor p-ln consacrarea InlreMl 
energii înfăptuirii politicii partidului 

„ . ------------------- de continuă înflorire a României ®o-
,,Statistica matematică în prognoza dallste. 
industriei chimice".

ECONOMICE1*
nr. 5/1972

(Agcrpres)

In zilele de 19 șl 20 mal 1972 s-aa desfășurat lucrările Adunării 
Generale a Academiei de științe sociale și politice, în cadrul cărora, 
Pe baza raportului Prezidiului Academiei, s-a analizat activitatea des
fășurată In anul 1971 și obiectivele principale ce revin instituitei 
noastre In perioada următoare. Adunarea Generală a fost preccdaiă 
do sesiunea științifică cu tema „Făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate”, caro a prilejuit elaborarea unor studii valoroase șl 
o rodnică dezbatere multldlsciplfnară.

Tn discuțiile care an avut loc, partlclpanțli la sesiune — membri 
al Academiei, cercetători șl cadre didactice — au abordat într-un spi
rit de exigență și responsabilitate sarcinile puse de partid In fata 
științelor sociale, concentrindu-se tn dezbateri asupra fntimplnărll 
Conferinței Naționale a partidului din iulie a.c._ cu noi realizări știin
țifice .șl in opera de educare socialists a oamenilor muncii.

In lumina planului de măsuri adoptat de Adunarea Generală, acti
vitatea Academiei va fi orientată in următoarele direcții principale. 

— Unitățile de cercetare științifică ale Academiei de științe so
ciale șl politice, membrii Academiei, cercetătorii științifici .șl cadrele 
didactice din domeniul șlllnielor sociale VOR ÎNTIMPINA CONFE
RINȚA NAȚIONALA A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN DIN 
n’LIE 1972 CU NOI CONTRIBUȚII ȘTIINȚIFICE PUSE IN SLUJBA 
PROGRESULUI ECONOMIC ȘI SOCIAL AL ȚARII NOASTRE, 
a afirmării mai puternice a științei șl culturii naționale. Rezultatele 
Integrale sau parțiale ale unor cercetări cu finalitate aplicativă vor 
fi prezentate conducerii superioare pentru a servi aelivităiil de perfee- 
ționaro a conducerii economici naționale, a vieții soetale șl procesului 
de decizie.

— Institutele șl centrele de eereetare, cercetători! din științele so
ciale, eu deosebire cei din domeniul economiei și sociologiei fșl vor 
spori participarea ia ACȚIUNILE ce se desfășoară snb îndrumarea 
COMISIEI CENTRALE DE PARTID ȘI DE STAT PENTRU EltaBO- 
RAREA PROGNOZELOR DE DEZVOLTARE I'.CONO.MICO-SOCI.M.A 
A ROMÂNIEI, precum și 1a vasta activitate ■ de 
PEANULUI CINCINAL dc dezvoltare

■ 1976—1980.
— Prezidiul Academiei va concentra

fundamentare b
a României pe perioada

eforturile cercetătorilor si

\ Ieri au continuat lucrările Adu- 
\ nării Generale o Academici do .«51-

Xs lațe ©octale ■ șl politice. Prof. dr.
Const. loneseu. secretar general ol 

\ Academiei, n «upus dezbaterilor 
planul de măsuri al eeslunH adu- 

' nării generale din 10—20 mal 1072.
în cuvintul său, acad. Al. Blrlă- 

’dcaiiu, președintele secției economice
• S8 

/ 

/

2;

■

a Aeademisj. s-a referit la necesita
tea concentrării forțelor științifice 
spre obiectivele prioritare, dc- 
curglnd din problemele fundamentale 
ale politicii partidului, si a prezentat 
propuneri privind reorganizarea So
cietății economiștilor. în Inter
vențiile lor, prof. unlv. AL Dîma 
șl prof. dr. Ion Franzetti au 
expus principalele preocupări nle cer- 
cetatortlor privind exegeza creației li
terare șl artistice In spirit partinic și 
s-au referit Ja pregătirile pentru Con
gresul mondial de estetică ce se va 
tlae la București In luna august u. c. 
Căile de îmbunătățire a cercetării 
șiUnțlfico In domeniul dreptului au 
constituit tema cuvlntulul.rostlt.de 
tovarășul Adrian Dimllriu. Conf.

da!'
WgaL _ , . , .,ri

maritale ale rezolvării marxls!-lenl- 
nlste a problemei naționale In tara 
noastră. Cuvintul rostit de prof. dr. 
docent AL Tftnasc a fost consacrat 
orientării studiilor filozofice spre 
problemele fundamentale ale vieții 
noastre sociale șl Ideologica în 
cuvintul sau prot unlv. cir. doc. 
Carol GOlIner a Înfățișat roadele 
colaborării strlnse dintre cercetătorii 
români și ce! apartlnlnd naționalită
ților conlocuitoare ; conf. unlv. dr. 
Ovldlu Dădina a Insistat asupra ne
cesității lnsiltuționallzăril cercetărilor 
interdl ®ci pil nare. El a propus crea
rea unei Bfinci de dala sodo- 
eeonomlce la nivel național, care sâ 
pună la dispoziția organelor de deci
zia datele cercetării. Tov. Gheorghe 
Constantin, secretar ol Comitetului 
județean de partid Olt, a subliniat 
eon'.riljuțla pa care Academia n a- 
dus-o și trebuie s-o aducă în con
tinuare la studierea problemelor 
soclal-economice ce &e ridică In ju
dețe. Prof. dr. Vasile Pavelcu șl 
prof. dr. doc. Al. Roșea s-au ocu
pat In cuvintul lor de unele moda
lități do sporire a ’eflclențal cerce
tării 1:>. psihologie. Valoarea cerce
tărilor psihologice pentru activitatea 
economică a tos* subliniata de lng. 
Nlcolae MIrca. Prof. dr. Ion Cornea 
șl prof. dr. Tilu Georgescu au ac
centuat asupra Importanței u- 
nol mal bune coordonări intre di
ferite compartimente ale cercetării, 
pe plan local — centrele de silințe 
sociale. Institutele, de Invățăralnt su- 
parlor. în cuvintul său prof. dr. 
Constantin Vlad, vicepreședinte al 
Academiei de științe sociale și po
litice. a subliniat necesitatea de a 
sa persevera P® linln depășirii ca
racterului abstract, fcsllvlst al unor 
actlvltați. a abordării directe, cura
joase a problemelor pa care le, ri
dică viata, o întăririi legăturii Aca
demiei cu organele locale de partid. 
Prof. dr. doc. Dionisle Plppldl a ex
primat profunde mulțumiri conduce
rii de partid și do stat care a avut 
inlUallvn organizării Muzeului de 
lsiorle națională. Dwprc unele mo- 
dalltăU de a asigura concentrarea 
forțelor de cercetare asupra temelor 
prioritare a vorbit dr. Rada Pantazl. 
Cuvintul tov. Virgil Cazaca, prim 
adjunct al ministrului educației șl 
învâtămlntulul. a fast consacrat mul
tiplelor aspecte legate de dezvoltarea 
colaborării Intre Academie el minis
ter. G-ral maior Eugen Bănica n 
subliniat Importanța ajutorului A- 
cademJel pentru Instituția • recent 
creată — Centrul de studii șl cer
cetări de istorie șl teorie militară. 
Dr. doc. Iolanda Emincscu s-a ocu
pat de adaptarea contractelor de 
cercetare științifică Ia particularită
țile științelor sociale. Prof. dr. lng. 
Valter Roman, președintele secției de 
științe politice a Academiei, a rldlrat 
unele probleme privind Îmbunătăți
rea activității de editare a cărții so- 
ctal-polltlcc.

în Încheierea lucrărilor a luat" cu
vintul tovarășul Mîron Constanti
nescu, care a arătat că observațiile

dv. Gali Urnă s-a , rcfe-It lă.țno-, 
dfîăUle de a inteJMlfiga, Inv.eștS-,, 
ițiile asupra unor aspecte funda-'

■
șl propunerile făcute In adunare vor 
fț Inclusa In planul da măsuri,

Adunarea generală a aprobat ra
portul Prezidiului șl planul do mă
suri prezentat, cu îmbunătățirile re
zultate din discuții! <

înlr-o atmosferă de puternic cn- 
lurtasm. adunarea generală a adre
sat o scrisoare tovarășului Nlcolaa 
Ceaușescu. secretar general al Par
tidului Comunist Român, președinte 
da onoare al Academiei de științe 
sociale șl politice.

colaboratorilor Academici pentru realizarea celor 6fl DE TEME PRIO
RITARE aprobate de Secretariatul C.C. al P.C.R., care prin caracterul 
lor complex, mulildisclpllnar și interînstHu(ioiial, vor conduce la spo
rirea contribuției Academici în soluționarea unor probleme majore ale 
vieții economice și sociale.

— Promovarea dezbaterilor vil, a schimbului larg Ae păreri asupra 
unor probleme actuale din diferite domenii ale științelor sociale, In 
condițiile stimulării spiritului creator, al fermității Ideologice marxlst- 
lenlnlslc și Intransigenței față de concepțiile idealiste retrograde.

. In cinstea Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român vom 
imprima lucrările științifice privind :

— Făurirea societății socialiste multilateral dezvoitaie ;
— Studii despre știința conducerii societății socialiste ;
— Probleme ale creșterii rolului conducător al P.C.R. și dezvoltării 

democrației socialiste ;
— Valorificarea critică a moștenirii culturale. '
Academia de științe sociale șl politice va organiza fnipre.unâ cu 

alte Instituții o expoziție a cărții sociale șl politice. ‘
Folosim acest prilej pentru a vă exprima, încă o dată, iubite tova-„ AV1UOUU til.l'tj p cuiiu V 4 4 H I iSr, Ji U V ta, llUtu, • UUI w v ’ «X

rășe Nlcolae Ccaușescu. sentimentele noastre de profundi stimă pentru 
Indicațiile și sprijinul pe care ni le-ațl dat in mod constant, pentru g-rlja
Pe care o manifestați fața de dezvoltarea științelor sociale șl politice, 
față de îmbunătățirea continuă a activității Ideologice si educative, în
dreptată spre dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, spre 
așezarea relațiilor din soclctaiea noastră pe principiile eticii șl echității 
socialisto și comuniste.

Conștlenii de înalta răspundere ce le revine, lucrătorii din domeniul 
științelor sociale șl politice sint hotarițl să muncească eu abnegație șl 
devotament pentru a traduce In viață sarcinile trasate de conducerea 
partidului științelor sociale șl se angajează să Închine,întreaga lor 
capacitate creatoare operei de edificare a societății socialiste multilate
ral dezvoltate In patria noastră.

ADUNAREA GENERALA A ACADEMIEI 
DE ȘTIINȚE SOCIALE Șl POLITICE

;1

i

lit®?ateEJa teffîelB major®
(Urmare din pag. I)

prezentat de prof. univ. Miron Constantinescu, 
președintele Academiei

ducțle șl Instituții centrale, activiști 
_ _ _______ _ de partid șl de stat O parte din te- 
politlce, sociale. Au avut un ecou fa- mele prioritare sint-coordonate do to- 
vorabll dezbaterile caro 6-au ocupat varășf din conducerea de partid și do

în raportul prezentat adunării ga- temporană, probleme fundamentale i 
de actualitate ale vieții economice,nerale. p-of. unlv. Miron Consiantl- 

neeeu, președintele Academiei de 
ștllnte sociale șl politice, după ee a 
umlnllt că această a treia sesiune a 
adunării generale a Academiei ore 
loc în condițiile unul puternic uvlnt

■ al activității Ideologice șl educative 
Imprimat de Programul de educație 
socialistă adoptat de plenara C.C. ni 
P.C.R. din noiembrie 1971, a arătat 
că ea este chemată să stabUenxcfi for-

' mo eficiente In direcția creșterii con
tribuției științelor'sociale, șl'pollgco 

"J1ii Soluționarea problefnetPt:x>fiW^’r
■ mentale ale construirii soc'.e‘ățil;:so- 
clallsle multilateral dezvoltate.

Raportul relevă că o caracteristică 
principală a activității de cercetare, 
desfășurată În anul trecut, pe baza 
Programului de activitate al Acade
mie!, -constă In deschiderea unor noi 
fronturi do investigație șl de analiză 

- științifică. în cadrul tematicii abor
date, menționăm «electiv : știința 
conducerii societății socialiste, pro
bleme teoretice alo dezvoltării orln- 
dulrll sociale, dezvoltarea națiunii și 
rezolvarea problemei naționale, im
plicații sorial-polltice șl umane ale 
revoluției tchnteo-ștltnțlflcc, proble
me ale creșterii economice , șl efici
enței economice, cercetări de progno
ză economică șl socială, lmburiâtațirea 
reglementării juridice a relațiilor so
ciale, perfecționarea organizării mun
cii șl retribuirii ' forței de muncă, 
cercelfiri In domeniul economiei mon
diale șl al relațiilor economice Inter-’ 
naționale, procesul de urbanizare șl 
acțiuni de sistematizare teritorială a 
Ktcnlitățllor, (studii șl lucrări me
nite să pună in valoare trecutul Isto
ric al [toporului nostru, patrimoniul 
său do valori spirituale, eă lărgească 
orizontul cunoașterii științifico a fe
nomenelor vieții sociale.

Țlnlnd seama de rolul pe care Aca
demia este chemată să-1 Joace In ac
tivitatea polltlco-ldcologică, sc Im
pune necesitatea unei conirlbuțU mal 
directe șl mal. operative Ut Informa
rea conducerii do partid cu sinteze și 
concluzii ale cercetării care să ajute 
la luarea deciziilor. Trebuie depășita 
concepția după care cercetările știin
țifice s-ar putea valorifica numai, 
sau In primul rind, pe calen publi
cării de cărți șl studii Acestea Ișl au 
desigur Însemnătatea lor. dar nu con
stituie singura modalitate de punere 
In valoare a rezultatelor cercetării.

După ce a menționat contribuția 
Academiei la activitatea de propa
gandă și cultural-educntlvă, extinde-, 
rea contractelor de cercetare, Intensi
ficarea activității editoriale In dome
niul literaturii soclal-polltice, re
zultatele pozitive obținute In a- 
ceste domenii, raportul relevă că 
Prezidiul Academici este conștient de 
lipsurile rare mal există in activitatea 
sa șl pe deplin pătruns do crltlclle 
întemeiate rostite de tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu la adresa Academiei, in 
sensul unei Insuficiente prezențe in 
viața Ideologică șl culturală a țării.

Indicațiile clare ale Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român din noiembrie 1071, În
drumările permanente ale conducerii 
partidului ne-au dat pailbllltaiea ca 
activitatea noastră de cercetare 'din 
aeest an sA reflecte, In mal mare mă
sură, problematica actuală pusă in 
fața științelor sociale. Vn trebui ca, 
în viitor, să cuprindem șl să annll- 

,zăm mal bine, din punct de vedere 
științific, fenomenul soclnl-polltlc, să 
ne exercităm pe deplin sarcinile do 
coordonară, pentru Ja Introduce un 
spirit nou de muncă, caracterizat prin 
creativitate, combativitate șl răspun
dere politică. Prezența Academiei tre
buie să se. facă puternic simțită în 
activitatea economică, culturală. în 
propaganda- directă, în învățămlnt, 
în afirmarea științei românești pesta 
hotare.

în continuare, raportul relevă • că

vorabti dezbaterile caro 6-au ocupat 
de critica șl demascarea fascismului 

leo-tal 
tezelor 

de stu- 
precum

în România, de combaterea 
convergentei, de elaborarea 
științei conducerii (socieiății, 
dlerea consecințelor sociale.
și militare ale revoluției știlățlfico- 
tahnlco, do analiza operei lut Lucian 
Biaga șl a operei lui Octavian Goga.

Țipă co a trecut In revistă nume
ric manifestări științifice Inieraâ- 
asss&'s®.’»» 
iței, raportul s-a referit pe larg 
irecțlilc șl orientările principale

n' rt
du........ .............................................
la direcțiile șl orientările principale 
pentru activitatea din domeniul știin
țelor sociale șl politice In vederea 
creșterii rolului lor In soluționarea 
problemelor fundamentale ale făuririi 
sodelățll socialisto multUnieral dez
voltate, la căile ș! formele de partici
pare mal activă a Academiei la mun
ca polltlco-kleologlcă, ia viața sodal- 
culturală a țârii.

în acest sons s-a subliniat că pentru 
a-șl îndeplini In mod corespunzător 
sarcinile complexe cc-i revin in 
lumina programului partidului do îm
bunătățire a activității pollUco-idco- 
logice, Academia de științe sociale șl 
politice își axează activitatea pe ma
rile direcții și obiective ale . procesu
lui construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Eforturile 
noastre sini Îndreptate spre aborda
rea și cercetarea problemelor noi care 
apar In societatea noastră, spre elabo
rarea de studii și analLzo care să re
prezinte o contribuție originală, c 
ioare șl care să ofere organeta

pentru activitatea din domeniul știi 
țelor sociale șl politice In veder 
creșterii rolului lor în soluțlonon

crea- 

conducere politica, economică șl so
cială elemente pentru fundamenta
rea științifică u deciziilor.

Pentru a crea condiții favorabile 
stimulării șl dezvoltări! glndlrl! șl ■ 
creației științifice, culturale șl artis
tice. votn promova, cu mai multă 
hotărlrc șl consecvență, dialogul și 
schimbul larg de păreri, dezbaterile 
vil In diferite domenii ale silințelor 
sociale, urmlnd ca întreaga uoaslră 
activitate leorelică si fie pătrunsă de 
spirit mllii3.nl, de combativitate ți 
vigilență Ideologică față de concep
țiile Idealiste, retrograde șl să fie 
pasă in slujba afirmării concepției 
niaicrlallst-dlalccllcc și Isioricc des
pre lume șl societate.

Ne vom îndrepta, cu toată hotă- 
rlrea. eforturile In direcția participă
rii Academiei do științe sociale șl 
politice, a cercetătorilor noștri, in 
mai mare măsură, Ia activitatea poli- 
tlco-ldeologlcă a Secției de propagan
dă a C.C. al P.CJL, a organelor de 
partid, la manca de educație socia
listă a maselor, la activitatea de răs- 
ptndtrc a cunoștințelor științifice șl 
ideologice.

Totodată, vom urmări ea activitatea 
noastră științifică, prin nivelul el ca
litativ, să ducă la sporirea prestigiu
lui științelor sociale românești pe 
plan mondial. In mărirea aportului 
lor in dezbaterea problemelor soclal- 
polltlce importante alo societății con
temporane, la întărirea coeziunii ță
rilor socialiste, a mișcării comuniste 
și muncltoireșil Internaționale.

Căutînd să înțelegem șl să aplicăm 
în mod creator marxlsm-lenlnlsmul 
la generalizarea fenomenelor no! ale 
vieții sociale, pe plan național șl in
ternațional! noi. lucrătorii din dome
niul științelor sociale, avem In față 
exemplul slrtlucit ai secretarului 
general i al partidului nmrtru. tovart- 

'șuj Nlcolae Ceausescu, care ne arată 
că a f! cu adevărat mnrxlst-lenlnlst 
înseamnă a fi un explorator îndrăz
neț ș! experimentat al drumului nou 
pe careul deschide omenirii socialis
mul șl comunismul, un cutezător vi
zionar al zilei de mllne.

Traducîncl In viață recomandările 
cuprinse In documentele de partid, 
am orientat cercetarea științifică spre 
problematica fundamentală a dezvol- 

__ __________v , târli economice, sodol-DoUUce si 
•dezbaterile științifice organizate de Ideologice a țârii noastre, oroblema- 

■ Academie s-au afirmat ca un forum 
de glndlrc colectivă șl de confruntări 
țfllnțltice. Față de anul 1OT0. dnd s-au 
organizat 27 dezbateri, In 1971 
numărul lor s-a ridicat te 3'3. 
Obiectivele principale ale dezbate
rilor ce au avut loc in anul trecut au 
constat In : valorificarea critică n 
moștenirii științifice și culturale, con
fruntarea de curente In lumea cori

i câ 
conștient de

t;c.1 ce sc studiază In cadrul a 68 de 
teme prioritare, aprobate de Secreta
riatul Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român șl aflate In 
atenția directă a Prezidiului Acade
miei : rezultatele cercetării aceător 
teme vor fi înaintate conducerii de 
partid. Aceste teme vor fl elaborate 
în colective alcătuite din cercetători, 
cadre didactice, specialiști din pro-

!

stat ; experiența bogată in munca de 
partid șl de stat, pa care o nu, va 
duce la o Îmbunătățire substanțială a 
activității noastre, la o mal bună va
lorificare lh practică a rezultatelor 
cercetării, la finalizarea lor In viața 
socială.

Da curlnd, Prezidiul Academiei, la 
Indicațiile, conducerii de partid, 
examinat “abordarea In ceicetare 

’unoKfftblâ probleme- .ale ;ypiiiîiru&! 
sâd.BJl^icjfel?'ale relațiilor4(nlergjgl 
hale politice și

.jbleme nle ,’CTnlri 
ale relațiilor ’Iniei

tare a 
i racilei

t

r

t-

Co ne spune acest trecut ? Un 
lucru fundamental : n crescut muu, 
fn anii din urmă, conștiința profe
sională a scriitorului român, opera 
are parte de o tot mal temeinică a- 
preclere de valoare. Iar scriitorul e 
prețuit In funcție de operă. Lucrul 
a fost posibil «prin modul clarvăzător 
In care a tratai Partidul Comunist 
Român, președintele țării. Nlcolae 
Ceauțescu, problemele dezvoltării li
terare. destinul scriitoricesc In an
samblul națiunii. Nu vom evoca lun
gul sir do ocazii concrete In care 
s-a produs acest fenomen, faptele 
sint cunoscute, am beneficiat cu 
toții de binefacerile acestui dialog 
de franchețe și acțiune dinamică, Lai 
acord cu starea țării. Ceea ce vom 
evoca este efectul moral-pslholoaic 
și de conștiință ui acestui proces. E 
vorba de felul cum s-nu succedat, 
sub ochii noștri, citevn .ireple de În
țelegere a operei șl scriitorului In 
societatea românească, Nu știu dacă 
Istoricii vor conveni că acestea sint 
ori nu ..perioade literare"1 distincte 
șl nici nu-1 Important : sint. oricum, 
perioade ale dinamicii gtnrllrll noas
tre literare, fapt cel puțin la fel de 
important ca Si periodizările insesL

De un șir de ani se scrie mult șl 
bine la noi ; lărgirea considerabilă a 
tematicii ți Înțelegerea nuanțată a 
mecanismelor Intime ale creallel. că
rora II ae adaugă prielnicul climat 
de democratizare a vieții literare -- 
lată factori de bază caro n-au lnllr- 
zlat să-și arate roadele literare, mo
rale șl socInl-cetățeneșU In breasla 
scrisului. O remarcă totuși se Im
pune : cărțile de azi Încă nu sint 
pe măsura generozitătii șl diversită
ții tratamentului de care se bucură 
glndlrea estetică, pe măsura libertă
ții reale ce-1 revine actului! creator. 
Paradoxal, extensiunii evantaiului 
tematic și diversității «mistice pro-' 
prii perioadei din urmă II corespun
de o Inhibiție față tie temele, majore. 
Deci, vechil Inhibiții, pe care o nu
meam „de sațietate", H răspunde 
peste ml o altă Inhibiție.! do ne
ghioabă „pudicitate". Mal • exact : 
lărgirea evantaiului tematic a oca
zionat șl o anumită tendință de o- 
colire a temelor fundamentale. Intre 
care : destin național — destin In
dividual. condiția do homo fuller i 
contemporanului nostru, cohfilctete 
proprii noii moralități, tipologii nle 
socialism udul, -romă 
^f»

nale pbllijce și economice, 'cum sint : 
civilizația socialistă ; condițiile eco
nomice ale securității europene ; pro
bleme ale Integrării economice ale 
țărilor participante la Piață comu
nă ; probleme ale categoriei economi
ce „producția globală" ; sociologia co
munelor ; principi! șl criterii de va
lorificare a moștenirii culturale.

De asemenea, s-nu reexaminat pla
nurile, de cercetare ale unităților, 
dlndu-le o orientare către problema
tica majoră, Ir.dlrată In documentele 
de partid, a-uu luat măsuri pentru 
îmbunătățirea stilului de muncă nl 
colectivelor de cercetare, pentru o 
mai bună organizare a lor șl înlătu
rarea tendințelor de fflrimițare â tor
țelor.

Fădnd o cuprinzătoare prezentare 
n direcțiilor principale nle cercetării 
în științele sociale pentru anii 1972— 
1973. raportul s-n referit pe larg Ia 
cercetările privind: dezvoltarea torțe
lor de producție, a bazei economice 
a țării : problemele perfecționării re
lațiilor sociale, nle conducerii știin
țifice a societății, nle creșterii rolu
lui Partidului Comunist Român ca 
forță politică conducătoare in) pro
cesul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate ; problemele 
privind formarea conștiinței socia
liste.

Raportul a relevat că. pe baza a- 
nallzel recent făcute la conducerea 
partidului, se va concentra atenția 
spră sporirea aportului corcetării e- 
cor.omlce la soluționarea probleme
lor fundamentale ale dezvoltării eco
nomiei naționale, la perfecționarea 
sistemului de conducere și plani
ficare economică, la elaborarea prog
nozelor, la dezvoltarea relațiilor eco
nomice cu alte state.

In ceea ce privește cercetarea In 
domeniul filozofiei. Prezidiul Acade
miei vn asigura. In continuare, parti
ciparea mal eficientă a filozofiei la 
fundamentarea problemelor Ideologi
co aciuate. Ia activitatea de formare 
și dezvoltare a conștiinței' socialista, 
legarea el de practică. In raport cu 
nevoile activității de partid.

în continuare, raportul n analizat 
modalitățile menite eă asigure o 
participare mal activă a Academiei, 
la dezbaterea unor probleme funda
mentale ale activității soclal-polltice 
ș! culturale, precum șl măsurile pre
conizate. In scopul sporirii aportului 
acesteia la valorificarea șl răapîn- 
dlrea creației ștllntltlce'. la activita
tea do propagandă șl cultural-edu- 
entivă. In Intensificarea schimbului 
mondial de valori științifice.

După ce a expus principalele preo
cupări • ale Prezidiului Academiei 
pentru îmbunătățirea cadrului orga
nizatoric șl pentru soluționarea, unor 
probleme nle cercetării și nle cadre
lor de cercetare științifică, raportul a 
subliniat că Prezidiul Academiei atri
buie o mare Însemnătate lucrărilor 
actualei adunări generale, care se 
desfășoară intr-un ellmat de activi
tate rodnică Ideologiei și după o ex
periență de muncă specifică de peste 
doi ani, oferind astfel un bun prilej 
de analiză retrospectivă șl de gin- 
dire prospectivă, militanta.

Sîntem convinși, se urată în în
cheierea raportului, că exprimăm 
glndurllo tuturor parllclpanțllor ia 
lucrările adunării generale, adreslnd 
conducerii pnrtlduluj. personal tova
rășului Nleolae Ceaușescu. secretarul 

, general, al Partidului Comunist ’Ro
mân, sentimentele noastre de recu
noștință pentru sprijinul permanent 
și Îndrumările prețioase pe cure nl 
le-au dat. împreună cu asigurarea că 
sîntem hotiirițj să muncim fără pre
get și cu fermitate comunistă pentru 
a răspunde încrederii șl misiunii în
credințate de partid Academiei de 
științe socialo șl politice.

Inesc B.m.^Pot fi. 
fcnomenees care 

_ ........_ „..„ie de:Vaiifc>!rl șl
cărți care demonstrează pe ansamblu 
contrariul. Experiența ne spune 
insă că. In materie de literatură, nu 
e înțelept să ne bizuim doar p« ade
văruri generale, e bine sâ acordăm 
audiență șl stărilor llmilit-partlcu- 
lur’e. Observația mea vizează o ase
menea stare, deloc negii labilă, oa 
care viața însăși o propune exame
nului nostru.

Datori slntem. de aceea, nâ ne în
trebăm. cu calm și luciditate, cum 
se produce practic acest ctytiracu-

e

reni lnlăuntrul unul amplu si cople
șitor curent sănătos general 7 între
barea ml se pare motivată pentru 
orice autor onest, căruia 11 repugnă 
frazeologia festivlstfl, do conjunctură. 
Fenomenul e, orice s-ar spune, real 
șl. In același timp, neinstare si de
termine traume. îngrijorări, panici 
(cum se Intlmpla odinioară). Răs
punsul la numita întrebare trebuie 
găsit, după opinia mea. fn rertringe- 
rea temporară a filonului realist al 
creației, treaptă de asemenea depă
șita azi. Dar eâ mă explic.

în recentul trecut literar au încă
put suficiente experimente, caprldl, 
Jocuri utile șl inutile, ca partene
rii do dialog, cititorul șl scriitorul, 
să poată decanta faptele In cunoș
tință de cauză, daspărllnd valoarea 
de Impostură, fecunda căutare de 
mima zisă novatoare șl e& readucă 
viața literară în substanța caro li 
este proprie.

Tot ce vedem șl trăim în ultima vre
me In\ cetatea literelor ne convinge 
că are loc un profund șl profitabil 
proces de reevaluare a realului din 
unghiul șl pentru scopurile literatu
rii șl. Implicit, o înțelegere mal pro
fundă n ceea ce Înseamnă rolul so
cial nl cuvlntuliil tipărit. Trinitatea 
real-ronlltate-reallsm a Ieșit din co
nul de umbră șl ignorare In care în
cearcă n o arunca prea grăblțll. zgo
motoșii el detractori. O Înțelegere 
(superioară a acestei triple relații o- 
feră. după cum ®e vede, un elino 
inepuizabil de acțiune practică, iar 
statutul de angajare e un poliedru 
cu multe fațete și modalități de ex
presie. pe care Ie receptează ș! la 
cultivă literatura militanta de azi. 
care s-a eliberat de multe prejude
căți. dogme, scheme, tipare.

Rostul practic al Conferinței na
ționale a scriitorilor este, cred eu. 
de a apăra și dezvolta aceste pro
cese firești Ideologia artei șl artis
tului nu se măsoară după declarații, 
ci fn raport cu faptul literar con
cret ; tocmai Instaurarea acestui a- 
devăr Inexpugnabil poate determina 
adevărata competiție de valori Lu
crurile se vor cerne șl discerne, de
sigur. la masa de lucru, și anume 
prin CUM scriem și, totodată, DES
PRE CE. spre a putea afla Imediat 
PENTRU CINE. Sint întrebări car
dinale. Ia care orice autor serios răs
punde doar In cea mal deplină cu
noștință de cauză, dintauntrui Impli
cațiilor practice ale realismului, adi
că din miezul realității înseși. Șl-L 
Mipunwrile’inwTtot veni deti.1;l'dina? 
fcorțfrentați i; de; .0 genul caric-vlotă, ■ 
opera-cltltor. idcvâr Uterar-adevăr 
al epocii, conștiință llterară-con- 
Stilntă națlonr/â. etica artcl-etlca 
clasei muncitoare, personal llterar- 
om ui timpului nostru, curei clvlc- 
tlatorla de n serie „adevărul asa 
cum este e.I“. Nu-ml Imaginez alt
minteri conferința noastră declt ca o 
generoasă șl înțeleaptă confrunia- 
ioare dc realitate literară, cu reali
tatea copleșitor de bogată a patriei 
social tale.

în întimplnarea Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român revista cuprinde urmă
toarele articole : Relațiile de 
producție socialiste și perfec
ționarea continuă a neilvltățll 
eeonomlco-sociale de FL. BA- 
LAURE : Prețurile ca obiect 
al prognozei și planificării de 
STEFAfI ARSENE ; Un nou 
mod de cercetare a eficienței 
economice a investițiilor da 
ION- ROM AN U ; Gîndirea eco
nomică socialistă — factor mul
tiplicator al forțelor poporalul 
dc NICOARA IONESCU : Dis
ciplina contractuală — bază a 
responsabilității economice do 
C. CATUȚL

Rubrica ..CREȘTERE SI EFI
CIENȚA ECONOMICA* conți
ne : Exigențe ale echilibrului 
ecologic în condițiile creșterii 
economice șl demografice de 
dr. M. DRAGANESCU : Coor
donate ale orientării zootehniei 
în C.A.P. de C. BORDE1ANU : 
Activitatea comercială la nive
lul cerințelor actuale de dr. 
E. BARAT.

La rubrica „INSTRUMEN
TAR MODERN DE CONDUCE
RE SI PLANIFICARE- este 
publicat articolul : „Organiza
rea acllvllățil de „service* — 
cerință a unui export competi
tiv de mașini și utilaje de 
I. DANESCU.

Rubrica „EXPERIENȚE NA
ȚIONALE DE MODERNIZARE 
A STRUCTURILOR ECONO
MICE" cuprinde dezbaterea 
organizată de revista „Pro
bleme Economice" (XIT). „Ipo
teze asupra, asigurării si fo
losirii optime b resurselor de 
materii prime".

Revista mal cuprinde urmă
toarele dezbateri : „Modele de 
corelații intre fondai de acu
mulare și fondul de consum 
pentru prognozarea dezvoltării 
economiei românești" (IV): 
„Parllcnlariiațl ale folosirii me
todelor econometric© In socia
lism" (TV): „Contradiclllle eco
nomiei capitaliste contempo
rane" (T) : „Criza sistemului 
valutar capitalist : cauze, Im
plicații, perspective* (V).

Consultația din numărul de 
față se referă la : „Criterii 
pentru stabilirea nivelului de 
dezvoltare economică a țări
lor" de V. ALDEA.

Rubrica „ECONOMIE MON
DIALA* conține articolul „Fi
nanțarea externă șl povara da
toriei in țările in curs de dez
voltare" de dr. D. LAzARORI.

Rubrica „CONJUNCTURA
SI . RROȘPgCnVA,“ trateazA;

V.Forta de muncă In 
prognozele macroeconomice" 

.da EV. TOPALA. L. TURCU. 
A. CAM ARA

Revista mal cuprind© rubrici
le: „RĂSPUNSURI LA ÎNTRE
BĂRILE CITITORILOR". „CRI
TICA ȘI 
„NOTE 
„CONSEMNĂRI", 
TATE“.
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11.15 Film serial : „Invadatorii* 
(reluarea ultimului episod).

2243 Seară do romanțe.

cinema
a, 13 Gimnastica pentru top.
8,341 cravaiete roș::. Din cuprins i 

Aoscme ce nu pot 1 ti moti
vate ; CInta fanfara Palatului 
pionierilor <11:: București ; 
Reportaj cu rtșd&atorii „Bu- 
so:ei de aur* ; Copil cita lu
mea largă ; Toiha cu sensuri ; 
Fum serial : „Delfinul Flip- 
par- (IU)

18,00 viate satuIuL Din cuprins : 
Raid pe ogoare pe tema com- 

' baterii buruienilor : Vecinii — 
rcponaj ; „Au plecat olteni 
la coata* — reportaj (liniat 
la Vlnătort-Mehedlnil ; Repor
taj la serele Ctxlloa : Muzica 
populară.

11,15 înțelegem muzica — ciclu 
de emisiuni de educație mu
zicală prezentat de Leonard 
Bornsicln. Johann Sebastian 
Bach.

12,CO Do strajâ paxrtcL
1S,M Emisiune In limba maghiara.
14,so Telesport • Ciclism : Sosirea 

dirt „Cursa păcii'" a Automo
bilism.
Postmeridian. 16,M Foibal : 
România—Danemarca. Trans
misiune directă do la stadio
nul „ai August”.
Rapsodia românească (Intcr- 
vlziunc) — Clnteco și dansuri 
populare.
ltoi de aer! — „Fellx mota
nul*.

1B.C0

13,CQ

19,20

19.53 Telejurnal.
10,OS Campionatele europene de 

haltere — categoria euper- 
grea. Transmisiune directă de 
Ia sala sporturilor de la Con
stanta..

B3J0 Reportajul aăptâminll — 
„1 -I- 1 -r I* a O clinică dar 
nu ca altele : Patru întrebări 
pentru cind frați. Emisiune 
de AL Start.

83,33 STlm artistic : „Frumoasa din 
Cadlx*. Cu : Luis Mariano, 
Carmen Sevilla. Regla : Ray
mond Bernard.

32.53 Telejurnal a Sport

programul n
U4d Promenada duminicala, bm 

cuprins : Intilnirc pe platou 
cu Florin Boganto : Aventuri 
in epoca de piatra : Cu Sică 
Alcxantlreacu In culisele tea
trului ; ansă Ana Mo'îo ; 
Serialul emisiunii : „Mtghly 
Mouse* : Fabule cu Aurel 
Baranga ; Medalion Franțoise 
Hardy ; Mlcrorceital coregra
fic cu neana Iliescu șl Mari
nei ștefănescu ; muzica do 
jazz cu formația Glony flfidu- 
canu : Mozaic pe 18 mm : Mo
ment folcloric.

15,03 închiderea emisiunii do primt. 
83,W Deschiderea emisiunii de sea

ră. Festival muzical Interna
tional „Primăvara la Prsga*. 
Sclecțlunț din concertul de 
deschidere.

-w.M Uptămlna culturală bucures- 
teană.

51.63 Agenda.
31.15 Din lumea științei.

ss
a Trafic i PATRIA — 8,13; 15.15; 
1»; 17.43; 83,33.
ffi Un inhiLii de reculegere i VJC- 
TOR1A — S,M; u,43; 15,50; 18;
E3,K.
o Inima o un vinilor alaguratle : 
SCALA — 8^3; 11; 13.M; ÎS; 18,53; 
SI, GltaDINA SELECT - S3.
o Ancheta de la hotelul Excel
sior i CAPITOL — 10; 13; 14; 18; 
13,15; 83,331
o Rohm Bond s LUCEAFĂRUL — 
8,M; 11; WJ0; W; 18,53; SI, BUCU
REȘTI — 8,50; 41; 18,53; 18; 18,53; 
SI, GRADINA DOINA - S3. GRA
DINA CAPITOL — S3.
o Fellx șl Olllln ( CENTRAL — 
ft.lB; 11,50; 18.15; 18,33, CIULEȘTI 
— 10; 15.83; 19.
a Doamna șl vagabondul : FESTI
VAL - B; 11,15; 13,10; ÎS; 18^3; 
10,45, FAVORIT - 9,15; 11,50;
15,43: 18; 1843; 3343, MELODIA — 
8; 11,18; 154®; ÎS; 1843; M.«.
a Goya ; MIORIȚA - 0; 11,58; 18; 
W43.
a Toamna Cheyennllor i EXCEL
SIOR — 945; 1243; 16.15; l®.n fe
roviar — ®,1S; is.33; 18; 1940,
MODERN — 8; U43; 18: «40, la 
grădină - 63.15.
a Axta-scari dansam In familie i 
GRI VIȚA - 9; 11,15; 1343; 16;
18,15; 3040, TOMIS — 9; 41,15; 1343; 
18; 18,15, la grădină — M,30, FLA
MURA - 8; 1L.13; 13.323; 18; 18.15; 
83,50.
e Program de desene animate 
pentru copil t DOINA — 0; 10,15; 
1140; 13,43.
s Marea dragoste : DOINA — 13,45; 
18; 18.15; 13.S3. AURORA — 8; 11,15; 
13,33; 15.43; 18; M4I. la grădină — 
83,15.
a Zestrea domniței Rain : LUMI
NA - B; 11,13; 1343; ÎS; 18,30; 
20.43.
a Ultlmnl domicilia cunoscut ■ 
BUCEGI - 18.45; 18; B3.1B, la gră
dină - 83,13. GLORIA — 0: 11,IB; 
13.S3; . 18; 18,15: 5340.
o Tinerețe fără bătrlnețe — 8—18,83 
tn continuare, Program de docu
mentaro - M.45: 83.15 : TIMPURI 
NOI.
a Clubul derbedeilor — 10: 11; 14, 
Marchizul fals — 18; 18,15, Patru 
pași In nori — 2843 : CINEMATE
CA (sala Union).
a Evadare din Planeta maimuțe
lor i UNIREA — 13,53; 1®, la gră
dină — M.
o « fele șl un marinar : VICTO
RIA - 0; 11,13; 15,30; 18; 1840;
î<3.43, DACIA — 8; 44.13; 13.33; 18; 
18,15; 83,33.
a Nu te Întoarce i BUZEȘTI — 
13,30: 18.
a Această femele : BUZEȘTI — 
20
SItovo Story s CIUNG AȘI — 15.30: 

: 40,15.
o Vis do dragoste 1 URA — 15.33. 
la grădină 19.33.
a Preria i VOLGA -S: 11,15: 13.33: 
ÎS; 10.18; 8340. ARTA - 13.39:
17,45, la grădină — S3.
a Pentru că se Iubesc ( PACEA 
- 15.43; 18: S3.-

a Micul sctUdător i VI.H'OrtUL 
U,«: iB; 83,15.
o Silvia : FLC™ 
ib; m,m.
o Mary Poppins i 
15.M; 1®.
• Cind pentru Infern i 
TAJU - 10; 15,83.
o Taina Sofiei Gruako i 
TARI - 11.& za.
a Aventuri In Ontario : 
LOR — 15,10: 17.(3, ta
— S3.
a Waterloo : MUNCA — . . ... 
o Puterea șl Adevărul t PROGRE
SUL - 13,50; U.
o Cea mal frumoasa soție t COS
MOS - 15JM; 18: 83,15.
a Pâdnrea pierdută s RAI1OVA — 
13,10; 18; 83,15.
• Dello Dolly s FLACĂRA — 15,13; 
19.
a Steaua Sndului : VTTAN — is.Mj 
18. la grâdlnâ — 10.
0 Osceola s LAROM.ET — 15,53 j 
lî.M; 18.S3.

I FLOIUEASCA — 13.33;

POPULAR —

FER.EN-

PEREN-j

MOȘI- 
grădlnă <

18; 10.

9;

• FUarmonlea de siat „Georga 
Eneacu” (la Sala rnlcă a Palatu
lui) : Ciclul Tineri interprețl po: 
scenele Filarmonicii — partlcIpA 
randida|I la Concursul Iniernațlo- 
nal Racii — Leipzig — iunie 1575
— 53.
o Opera română : Răpirea din 
serai — 11, Mamlarlnul miraculos, 
Sărbătoarea primăverii — 19.K. 
a;‘Tcz.“’ '■ “ '■
felele — __ ___ IMB.__
18,»3.
■ Teatrul National. „L L. Carn- 
gialc” (sala Comedie) : Cui 1-e fri
că do Virginia Woolf 7 — SS. (sala 
Studio) : Să nu-țl fad prăvălie cu 
arară — 10; Dulcea pasăre a tine
re (11 — 18; Iadul și pasărea — î'3. 
e Teatrul de Comedie : Interesul 
general — io,33, Fata morgana — 
S3.
• Teatral „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din bd. Schitu M6- 
gureanu) : Recital stu(lout de or
chestra „S(lnx“ — IO: O scrisoare 
pierdută — 1B:; 50, (sala din str. 
Alex. Sahla) : Vicarul — 10; Spec
tacol de poezie ?l muzică — îl.
a Teatrul „C. I. Nonara* (sala 
Maghera) : Adio Charlie — 18; Șl 
eu am rost in Arcadia — 19,33,’ 
(sala Studio) : Schimbul — 18; Vi
novatul — 83.
• ■ Teatrul Ciulești : Comedie cu 
olteni — 15: Măsură pentru măsu-! 
ră - 19,83.
o Teatrul „Ion Creangă* : Școala 
din Uumuleșil — :<J: Roata morii
- 16.
o Teatrul „Țăndărică* (asta din 
Câ'ea Victoriei) : Herânțclul cu
rios — 11; Nocturn UI - 51.50.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu* : Intr-un ceas 
bun ! — 10; 13 11.
a Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase* (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 10.10; (sala din Calea 
victoriei nr. 174) : șl femeile Joacă 
fotbal - 19,33.
a Ansamblul artistic Rapsodia

: Ghiocel... mărgăritare

Teatrul de opereta : Se mirttă
10,33, Vlnt de libertate —

româna* :
is.:a.

« Circul „Burjireștl* : Inter-drctu 
- IO: IS: 18.33.
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Tovarășul Manea Mănescu
■

primit delegația de activiști

Partidului Comunist din Cuba
cursul zilei de dmbâlâ. tovarfi-

I

■ U

vicepreședinte al Consiliului Eco
nomic.

în
șui Manca Mănescu. membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. aii 
P.C.R.. n primit delegația de actlvUii 
al P.C. din Cuba formată din Cristo
bal Ramos Dlaz-Galazo. responsabi
lul Comisiei de consum și deservire ____ _ ______ __ „. _____
a populației a C.C. al P.C. din Cuba., ole P.C.R.. la Ministerul Comerțului 
șl Vivian F. Colls Puente, secretar âl 
Comitetului orovinclal Plnar del Rlo 
al Partidului Comunist din Cuba., 
care, la Invitația C.C. al P.C.R.. a fă
cut o vizită centru schimb de expe
riență In tara noastră.

La Primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o aSmosferă cordială, tovărășească, 
a participai tovarășul Ion Șt. Ion.

*
în timpul șederii In țara noastră, 

membrii delegație! da activist! al 
P.C. din Cuba nu purtat dfeciițll la 
ConsUlul Economic, la Comitetele Ju
dețene Constanța. Galați si Brașov 

z.:__
Interior. . Ministerul Turismului. 
UCECOM si Consiliu] pooular sl 
municipiului București. El au vizitat ? 
obiective economice șl soclal-culturale 
din municipiul București șl Județele 
Constanța. Galați și Brașov, unde 
s-au Intilnlt di secretarii de partid si 
membri ol conducerilor acestor unl- 
MIL

Slmbăta dimineața, tovarășul Vir
gil Trofln, președintele ConsUluiul 
Central ai Uniunii Generale a Sin
dicalelor din România., a primit de
legația Consiliului Central ai Sindi
calelor din U.R.S.S.. condusă de Ste
pan Salaev. secretar a! Consiliu
lui Central al Sindicatelor, care, 
la Invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R.. a făcut o vizita pentru 
schimb de experiență in tara noas
tră.

La primire a pârtiei pat tovarășul
, ii .

b' ’ ’
■

Pau! Nagy. secretar al 
Central al U.G.S.R.

In cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă caldă, 
tovărășească,, nu fost abordate as
pecte alo activității desfășurate de 
sindicatele din Republica Socialista 
România șl de sindicatele din Uniu
nea Sovietică In diferite domenii.

Oaspeții au mulțumit pentru pri
mirea călduroasă, pentru schimbul 
de experiență util realizat.

(Agerpres)

C-onsIIlulul

Cronica zilei ■
Slmbfită după-amlază e-a înapo

iat ln Capitală Nlcolae M. Nlcolae. 
minlslrj-aecretâr do stal la Minis- 1 
ierul Comerțului Exterior, conducă- , 
torul delegației Republicii Socialiste 
România la cea de-a treia ©estlune a 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț sl Dezvoltare. (U.N.C.T.A.D.). 
de la Santiago de Chile. Ministrul 
român a făcut de asemenea, vizite ' 
oficiala In Republica Argentina. Re
publica Fet’erallvâ a Braziliei. Repu- i 
bllca Columbia. Republica Peru ș! i 
s-o InUlnlt cu-personalitați alo vieții (
economice din Republica Chile. ,

,* 1
Slmbăta. In sediul Comisiei Na- '

fionale Române peniru UNESCO, 
a avut loc solemnitatea fnmtnărll , 1 
unor cărți, 
sla U.R.S.S.

Plecarea unei delegații
a P. C. R in Islanda

Slnibălă a plecat la Reykjavik de
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Mihai Gore, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. care, 
la invitația Alianței Populare din 
Islanda, va tace o vizită In această 
tară.

Din delegație tac parte tovarășii : 
Constantin DăscăJescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prtm-aecrelar al Co-

miletului județean Galati al P.C.R.. 
gi Florența Munteanu. membru su
pleant al C.C. al P.C.R.

La plecare. pe aaroportui O‘.open!, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Io.sU Banc, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al .C.C. 
al P.C.R., Simion Bughlcl șl Lina 
Ciobanii, membri al C.C. al P.C.R.. 
de activiști de partid.

a părăsit Capitala
SlmMlă după-amtazâ a părăsit Ca

pitala. lndreptlndu-sa sare patrie, 
delegația secțlol internaționale a Co
mitetului Central aLPartidului Mun
dl din Coreea, condusă de tovarășul 
Kim long Nam. membru al C.C., 
prlm-tidjunct o! șefului secției Inter
naționale. care, la invitația Comitetu
lui Central al 
Român, n făcut 
In țara noastră.

Partidului Comunist
o.vizitii de prietenie

i

a plecat spre patrie
SlmMta dimineața a părăsit Ca

pitala delegația Oficiului belgian de 
comerț exterior «I Comitetului' eco
nomic belgian pentru România, con
dusă de Constant Helssen. președin
tele Comitetului economic belgian 
pentru România, care, la invitația 
Camerei de Comerț, a făcut a vi
zită In tara noastră.

La plecare, do aeroportul Otonenl.

delegațla'a fost salutată de Roman 
Moldovan, președintele Camerei d»; 
Comerț. Constantin Stanclu. adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
de membri al conducerii unor mi
nistere șl de alte persoane oficiale.

Au fost prezcnțl Jan Adrtaen&sen. 
ambasadorul Belgiei ln Bucureș'L 
sl membri al ambasadei

(Agerpres)

Adunare festivă consacrată

Zilei eliberării Africii
La Casa de culturii a studenților 

din Capitală a avut loc, simbălă 
după-amlază. adunarea festivă consa
crată Zilei eliberării Africii — 25 mol 
— la care au participat studenț! ro
mâni $1 străini din Centrul universi
tar București.
țprau. dp asemenea,-prezent!- mem- , 

b f 1 ■tâMinor amba^derdta'f țărlteoAtrl- ! 
di șl--Asie! la BiîcOrcștl. alsranaoM [ 

Adunarea a fost deschisă’de-Ma- 
fama Wablnandotnbe, secretar ni 
Uniunii studenților africani din Ro
mânia.

A luat apoi cuvlntul J. C. Kufan- 
dada, președintele Uniunii studenți
lor africani din' România, care a sub
liniat Importanța acestui eveniment 
In contextul unei ample prezentări a 
luptei popoarelor șl tineretului do po 
continentul african, pentru libertate 
și Independență, pentru abolirea de
finitivă a colonialismului și neocolfe- 
nlallsmulul. pentru progres social șl 
pace.

Vorbitorul a mulțumit călduros pen
tru sprijinul acordat de Uniunea aso
ciațiilor studențești din România ti
nerilor africani caro studiază in Insti
tuții romanești do invățămlnt supe
rior.

în numele studenților șl tineretului 
român. Dan BIrllba, secretar a! Con
siliului U.A.S.R., a exprimat solidts-

* ii lalea lor deplină cu toate popoarele 
Africii caro luptă pentru cucerirea ți 
consolidarea Independenței lor națio-

8 in

!

i

nale, pentru dreptul de a-șl hotărî 
singure soarta.

Recenta vizită in unele țări afri
cane a delegației de partid șl de 
stai, condusă de tovarășul Nlcolae. 
Ceaușescu, a t '' 
constituie un moment .de o deosebită 

; Importanță a politicii,Interoaționallt- 
g, tatahBonitalel 5ociaitele,rde; solldari-.. . ■■■■■

subliniat vorbitorul,

tate’^i statele caro au'i!®cuturnt,FJu'- ; 
gui''dominației Imperialistei cri miș
cările de eliberare națională, țnscriln- 
du-so In cadrul larg al activității 
multilaterale desfășurate de partidul 
șl statul nostru In direcția întăririi 
unității de acțiune a frontului antilm- 
perialist, a promovări! înțelegerii șl 
cooperării internaționala.

Dlttd expresie sentimentelor de 
prietenie și solidaritate ale sludențl- 
mil române, vorbitorul a urat po
poarelor și tineretului din țările con
tinentului african noi succese In lup
ta pentru afirmarea ființei lor na
ționale. împotriva Imperialismului, 
colonialismului țl neoco’oalallsmidui, 
pentru ' pace șl prosperitate.

La adunarea festivă consacrată Zi
lei eliberării Africii eu mai vorbit 
reprezentanți aii tinerelului ‘universi
tar din diferite țări ale lumii care 
studiază la București.

în încheiere au fost prezentate fil
me documentare despre Africa și un 
program artistic.

(Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Teodor Marinescu, membru al CC. 
al P.C.R., șeful secției relațiilor ex
terne a C.C. al P.C.IL. de activiști de 
partid.
. Au fost prezcnțl. de asemenea. Li 
Ho Zang. Însărcinat cu afaceri ad- 
interim al R.P.D. Coreene la Bucu
rești. șl membri al ambasadei.

'..J.

oferite in dar de Comi- 
pentru UNESCO. în 

numele oreședlnlelul acestei comi
sii. cărlUe au fost tnmlnnte de în
sărcinatul cu afaceri ad-lntcr!m al 
U.R.S.S. la București. V.S. Tlkunov. 
Prof. unlv. Jean Llvescu. președin
tele Comisiei Naționale Române pen
tru UNESCO, a exprimat mulțumiri 
pentru- cărțile ce au fost dăruite.

★

Irutilutul de studii Istorice ®l so- 
clal-politlce de pe lingă C.C. al 
P.C.IL a fost vizitat In ultimele zile 
de o delegație a Institutului do Istorie 
a mișcării mundtoreștl din cadrul 
Școlii superioare de silințe socialo 
de pe lingă C.C. al P.M.UJ?.. forma
tă din A. Czublnskl, directorul in
stitutului. șl R. Hnlnba. secretar 
științific. Cu acest prilej s-a semnat 
un Acord de colatwrare sUinllfică. 
Intre cele două instituie.

(Agorprea)

1 MOSCOVA 20 (Agerpres). —
1 „Plenara C.C. al P.C.U.S.. ’nsciil-
1 tind șl discutind raportul acere- ■

tarului general al C.C. al 
> P.C.U.S.. L. L Brejnev. cu prt- 
i vlre la situația internațională. 
, aprobă prevederile sale si acti

vitatea practică ,a Biroului Po- ,
( lltlc nl C.C.. îndreptată, in con

formitate cu hotarlrlle Congre
sului al XXIV-lea al partidului, 
spre destinderea încordării In
ternaționale. întărirea cauzei 
păcii si securității Internațio- 

i nale". eo relevă ln isotărirea 
plenarei C.C. al P.C.U.S. din 19 

, mal 1072. transmisă de agen- 
. ția T.A£.S.

»

Stmbătă dimineața, detașamentul 
de nave fluviale sovietice, comandat 
de căpitanul de rangul tntU All. 
Barda&eluk, care a făcut o vizită 
de prietenie In țara noastră, a pără
sii cortul Brăila,fjnjk ,,tli UitKRJ,

Marinarii militari sovloilcl au vi
zitat așezăminte culturale din mu-< 
nleipîul Brăila, au depua coroane 
de flori la cimitirele eroilor romani 
șl sovietici din oraș, s-au InlJlntt 
cu reprezentanți aJ organelor !o-

vremea

cale de partid si de stat, cu mari
nari militari sl cu membri al orga
nizație! de pionieri.

Comandantul detașamentului de 
nava sovietice. însoțit de lin grup 
de ofițeri, a făcut o vizită In Bucu
rești. cu care prilej a depus coroane 
de flori la Monumentul eroilor pa
triei șl la Monumentul eroilor so
vietic! sl a (ost primit de contra
amiralul Sebastian Ulmeanu.

Tîmpul probabil pentru zilele de 22, 
23 șl 24 mal. In țară : Vreme In ge
neral călduroasă, cu cerul variabil, 
lnnourărl mal accentuate sa vor 
semnala In jumătatea de nord-vest a 
țării, undo vor cădea averse locale 
de ploaie, însoțite de descărcări e- 
lectrice., Vini potrivlL Temperatura 
va Înregistra o scădere, mal ales in 
nordul țării Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 4—14 grade, lor 
maximele intro 13—25 je grade; local 
mal ridicate. Ia București : Vremea 
va fi In general călduroasă. Cerul va 
fi varlabIL Vin* potrivit

j
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i De la Institutul de
i Institutul de Marină Constan- 
1 ța anunța că termenul de In-
l scrlorp ia concursul de admite-: 
/ re pentru anul universitar 1872—
1 1973 s-a prelungit pini Ia data
i de 30 mal a.c. Candidați! vor 
' prezenta ln înscriere un dosar
l care să cuprindă : cerere de In-
1 acri ere. copie legalizata de ne

Marină Constanța ; 
ilegalizată de pe diploma de 

bacalaureat pentru absolvenți 
sau adeverință de elev in ultimul 
en de studii. Dosarul ce ponte 
depune personal la secret aria tul 
Institutului sau se poate tri
mite prin poștă pe adresa : In
stitutul de Marină Constanta 
(Bulevardul ..V. L Lenin" nr. 
124).

Succese românești 
in mari întreceri 

internaționale: 
@ 5—0 cu Iranul în „Cupa 

Davîs"
•

Echipa de tenis a României ș-a ca
lifica’. pentru semifinalele „Cupei 
Davls“ (zona europeană — grupa A), 
în meciul din turul II. susținut pe 
terenul ..Progresul" din Capitală hti 
selecționata Iranului, tenlsmanil ro
mân! au terminat învingători cu sco
rul de 3—0.

în prima intllnlre de Ieri dupfi- 
amtazâ. Toma Ovlid l-a învins In 
trei seluri cu 0—3. 8—3; 8—1 rw 
Hossein Althbari. Au Intrat apoi pe 
ieren'iJon Tiriac șl Taghl Akhbarl. La 
capătul unei partide „maraton*, țâre 
a durat aproape trei ore. Ion Tirls-c 
a obținut victoria cu 6—2. 4—S. 3—7. 
8—3. 8—1.

*
După două zile de întreceri ln d»- 

ferliele inUlnlri coniînd pentru tu
rul II al „Cuitei Davîs* (zona eut )- 
pearta) situația este următoarea : la 
Parte : Spania—Frânta 3—0 : la Ca
sablanca : U.R.S.S.—Maroc 3—0 ; la 
Praga : Cehoslovacia—Suedia 2—1 ; 
la San Benedetto del Tronto : Ita
lia—Olanda 2—0.

© Poloiștii noștri au cîști- 
gat turneul preolimplc de 

la MOnchen
Turneul preolimplc de polo pe ațta 

de la MOnchen s-a încheiat cu vic
toria selecționatei României, care a 
terminat competiția neînvinsă, lota- 
lizlnd 14 puncta. Pe locul secund s-a 
clasat echipa Spanie! cu 12 puncte. 
Ambele formații au obținut califi
carea pentru turneul final al Jocu
rilor olimpice de vară.

în ultima zi b competiției, e-chi- 
pa României a învins cu scorul de 
8—2 (1—0. 1—l. 1—0. 3—1) renrezen- 
taliva Greciei. Iar selecționata Spa
niei a dispus cu 13-—3 (2—0, 3—0, 2—3, 
0—0) de formația Austriei.

■ ■■ ’t

i

(Urmare din pag. I)

neze o cantitate msl mare de 
munci, de Inteligență tehnică. 
Bunăoară, ponderea importului da 
produse electrotehnice pentru di
verse ramuri ale economiei șl de 
materii prime pentru industria elec
trotehnică este in continuă tcldere, 
dar se menține Încă la o cotă ridi
cată. Nu întotdeauna se cunosc șl 
urmăresc peimument cerințele teh
nice oare ea schimbă continuu, o- 
dată cu dezvoltarea celorlalte ra
muri Industriale. Ministerele bene
ficiare ru studiază suficient necesi
tățile. pentru □ cetermina volumul 
șl nivelul tehnic al orotluseior elec
trotehnice de care nu 'nevoie, ceea 
ce creează greutăți In stabilirea pla
nurilor de producție. Toate acestea 
®int probleme cere pol fi soluționate 
prin noortul Inginerilor si tehnicieni
lor. prin conlucrarea strinsă sl res
ponsabilă o factorilor .care au sar
cini in acest domeniu ..de vlrf* al 
construcției do mașini.

Congresul al X-Iea al P.C.IL. subli
niind necesitatea dezvoltării rapide 
a industriei electrotehnice In ansam
blul Industriei constnicRIlor de ma
șini din (ara noastră aiit cantitativ, 
cit șl calitativ, a stabilit o serie de 
măsuri care trebuie anlleate 
ziat fl Integral în practică.

nelnlir-
So vor

1

Ui jj

construi întreprinderi noi. bazate în 
cea mal __ . _ . __
proprie, se va diversifica producția 
electrotehnică destinată etlt Indus
triei. df și bunurilor de consum, șe 
vor satisface aproape In Întregime 
cerințele. Industrie! da energie, elec
trică. ale construcțiilor de mașini, 
transporturilor ș-a. Prevederi do 
rijnre Importanță ®e referă la dezvol
tarea electronicii, automatizării șl a 
tehnicii dc calcul, ramuri prioritare 
ale electrotehnicii. Aceste sarcini so
licită din plin contribuția ingineri
lor §1 tehnicienilor noștri, a cercetă
torilor șl prolectanților. Pe de o 
parte, ce vizează o puternică dez
voltare tehnică, pentru a se asigura 
o pondere crescută a electrotehnicii 
In cadrul construcțiilor de mașini sl 
încadrarea acesteia In tendințele si 
progresul rapid șl continuu, pe plan 
mondial, a producției electrotehnice. 
Iar. pe de alta parte se Impune în
locuirea produselor depășite șl lărgi
rea eorllmcnculul. Ln condițiile In 
care asimilarea noilor produse elec
trotehnice trebuie să se facă prin 
cercetări proprii sau prin diver
sificări ale produselor achiziționate 
pe bază de licențe pînă tn 1970, 
astfel încil importul In acest dome
niu să se reducă numai la produse 
nej-.i3tlficațe economic a se fabrica 
ln țară. Or. neutru aceasta., o aten-

)

mare parte pe concepția
de in mare , măsurii menținerea ln- 
dustriel eieclroîehn ea la un nivel 
lehhlc ridicai, creșterea competitivi
tății prodtiMSo- pe plan mondial

Industria electrotehnică trebuie 
să se caracterizeze, mal mult dealt 
pinâ acum, prin produse de Inuit 
nivel tehnic șl calitativ. Calitateanivel tehnic șl calitativ. ......... .
producției, element da bază ol creș
terii eficienței economice, este con
siderată șl ] tratată -■«-■Au-»

•c

I

siderală șl tratata ca o problemă 
cșmplexă caro nu vizează doar exe
cuția, finisarea sau prezentarea pro
duselor. cl crearea șl asimilarea de 
produs^ cu ( parametri țehnlco-func- 
țlonall ‘superiori, care să entlstocft 
mai' bine nevoile economiei, să fie 
competitive pe piața externă. Reali
zarea de produse de c Uitate este o 
chestiune de responsabilitate so
cială, de eonștllnță pentru Ingineri 
șl tehnicieni, aceștia fiind necesar să 
înțeleagă profund scrisul politie al 
otiiunli Inițiate de partid pentru 
ridicarea calității produselor.

Sub putcrn’c ti Impuls ni cuvin- 
tiril tovarășului Nlcolae Ceaușescu, 
bogata In Idei șl învățăminte pre
țioase, trebuie ca noi toți, inginerii 
și tehnicienii, să ne angajăm cu 
toată fermitatea,, vaiorlfidnd mal 
bine experiența șl pregătirea noas
tră ' tehnico-jlilnUficfi'. «5 traducem in 

______ viață șarțțnjle trasate de partid In 
(ie deosebita urmează să se acorde domeniul modernizării sl dezvoltării 
cercetării științifice, da care depln- industriei noastre socialiste.

■
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FOTBAL o

I
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Astăzi, pe stadionul ,23 Au
gust* din Capitală; cu Începere 
de la ora 17, in cadrul prelimi
nariilor turneului olimpic de ; 
fotbal, se dispută meciul retur 
dintre selecționatele României și 
Danemarcei. După cum se șlle, 
In prima partidă, la Copenhaga, 
victoria a revenit fotbaliștilor 
danezi cu scorul de 2—1. Acum 
echipa română trebuie să cls'J- 
ge la o diferență de două goluri.

r'*I'
pentru a se califica la Jocurile 
Olimpice de la MOnchen.

în aceasta inillnlre decisivă 
vor evolua următoarele forma
ții : ROMANIA : Ghlță, — Pop, 
Olteana. Vtad. Codrea, — Du
mitru, SlmloMș — Gyărfi, Tă- 
taru, Neagu, Marca. DANE
MARCA : Therklldsen, Ahlbșrg, 
Andersen, Rontvcd, Raamuns- 
sen, Hansen, Nygaard, Hansan, 
Olsen, Johanson, Jensen.

Campionatele europene de haltere
® Ieri, doua noi recorduri mondiale la categoria 
grea © Astăzi, gala „supergreilor" și festivitatea 

de închidere
CONSTANȚA (Corespondentul 

Scinleil", Radu Aposioi). In penul
tima gală a ..europenelor", progra
mată ieri după-amiază. s-nu întrecut 
ce! mal buni halterofili de ,pe con
tinent la categoria grea (110 kg). în
trecerile nu fost dominate de sovie
ticul Y. Talta, care a totalizat la 
cele trei stiluri 587.3 kg. El n stabi
lit la stilul ..Împins”, din a patra 
Încercare. ’ un nou record mondial : 
211 kg. După Încercările la stilul 
..smuls”. In care a fost secondat din 
anfoape de finlandezul K. Kongns- 
nieml șl S. Grutzncr (R. D. Germa-

nă). Talia a stabilit cel de-al doilea 
record mondial al serii, la sSllul „n- 
runeat" — din a doua încercare — cu 
222,5 kg. El a dșllgnt astfel toate 
cele patru medalii de aur ale galei — 
pe stiluri șl la total. Pe locul doi 
în clasamentul general — halterofi
lul S. Grutzner (R. D. Germană) cu 
530 kg (187,3 T- 157,5 -F 3)3 kg). iar 
pe locul III — finlandezul K. Kan- 
gasnleml 3-19 kg (183 - IGO + 2C0 kg).

Astăzi după-amiază evoluează 
„supergreli* — halterofilii din catego
ria peste 110 kg. Va fl ultima gală a 
marii competiții.

Pienara însărcinează Biroul i 
Politic al Comitetului Central ‘ 
să transpună șl pe vUtor In mod 
neabătut tn viață programul do 
pace elaborat do Congresul al 
XXIV-Iea șl, In conformitate cu 
situația concretă, aă folosească 
diverse forme șl metode pentru 
Înfăptuirea acesteia, să lege in 
mod organic rezolvarea sarcini
lor curente nemijlocite din pe
rioada actuală de perspectiva 

, de lungă durată șl de scopurile 
luptei pentru pace. , libertate și 
securitatea popoarelor, pentru 
progres aoclal șl socialism.

ewînt de ordine
Călălotu! care stră

bate Cuba de la un 
capăt la altui, din Pî- 
nar del IBo și plnă In 
Orienta, este Impre
sionat de frumusețea 
de vis a aceste! țări, 
giuvaer ăl xlnlllelor, 
do DOile sale realități    ___ .....
— rezultai al profun- . șj industria materiale- 
delor transformări In- jor de construcții —

„CURSA PACTI*. — Cea de-a 23-a 
ediție jubiliară a tradiționalei com
petiții cicliste „Cursa Păcii* s-a în
cheiat. ieri, In capitala Poloniei, cir 
victoria tlnărulul rutier celrosloviic 
Vlastimll Moravec. învingătorul- a 
străbătut traseul Berlin—Praga—
Varșovia (2 014 km — 14 etane) în 
43 h 53* 25”. cu o medie orară do 
r_2._ _Z km. Deși extrem de dură, 
datorita traseului dificil și timpu
lui neprielnic, „Cursa Păcii” din 
acest nn a fost una dintre cele mâl 
spectaculoase și mal rapide. Lupin 
pentru primul loc s-a menținut des
chisă pînă ln ulHma etapă ; Moravec 

. a fost .urmat In clasamentul jț'onernl 
la numai două secunde de V. Neliubln 
(U.R.S.S.).' purtătorul tricoului galben 
plnâ in penultima etapă. Pe locul 
trei, la 1’18". s-a clasat Vr. Kuehne 
(R. D. Germană). Cicliștii români au 
ocupat locurile următoare: 18; N. An- 
dronache la 07" : 23. A. Sofronle 
la 18'34" ; 43. V. Selejan la
Din 102 concurenți care au luat 
startul in prima etapă, au terminat 
Întrecerea 60.

Pe echipa, victoria a revenit rrr- 
prozentalivei U.R.S.S.. urmată la 
3’11" de Cehoslovacia. Formația 
României a ocupat locul 9.

Uliima etapă. Lublln—Varșovia 
(170 km), a fost cîștlgata do polone
zul R. Szurkowsk! in 3 h 47’ 57".

VOLEI — în capitala Bulgarie! se 
destășoară cea de-a șasea ediție a 
balcaniadei de volei. Selecționata 
feminină a României n debutat cu o 
victorie categorică : 3—0 (15—0, 15—0, 
13—13), ln medul cu reprezentativa 
Iugoslaviei. în turneul masculin e- 
chlpa României a Întrecut cu 3—1 
formația Greciei, ln timp ce Bulga
ria a dispus cu 3—0 de Iugoslavia.

HANDBAL — La Moscova a Înce
put un turneu Internațional de 
handbal, la care participă echipe de 
Juniori și Junioara din România, Po
lonia șl U.R.S.S. Junioarele noastre 
au obținut două victorii : 15—7 cu

peste’ 42

a r î n d u r i
selecționata Varșoviei și 22—7 cu 
formația secundă ă orașului Mos
cova,

Programul turneului final sj cam
pionatului european de fotbal. Uni
unea europeană de fotbal. împreună 
cu federația belgiană de specialitate, 
au definUlvhl programul fazei finale 
a campionatului european. Astfel, 
semifinalele se' vor disputa la 14 Iu
nie (ora 10,03 G.M.T.). Echipele Bel
giei țd R.F. a Germaniei se vor In- 
tllnl la Deume (suburbie a orașului 
Anvers), în timp ce meciul dintro 
echipele U.1LS-S. șl Ungarie! va 
avea Ioc pe stadionul clubului Ander- 
lecht din Bruxelles. Partida pentru 
locurile 3—t este programată In ziua 
de 17 Iunie la Setassln, unde se află 
terenul dubuluj Standard Ltege. Fi
nala va avea loc in aceeași zi. în 
caz de egalitate, finala ce va rejuca 
la 20 iunie.

BALCANIADA DE BOX
ANKARA. — (Prin telefon de la 

trimisul Agerpres. P. Ochlalbl). Aca
rii s-au Incholat la Ankara Întrece
rile Balcaniade! de box. în ordinea 
celor 11 categorii, titlurile de cam
pioni au fost cîștlgnte de : Doani 
(Turelă), Konstantinov (Bulgaria). 
Kumova_JTurcla). Yalcln (Turcia). 
“ ' . (România),
Sandal (Turcia). Stancov (Bulgaria). 
Nftstac (România). Parlov (Iugo- 
fllavla). Suvandjiev (Bulgaria).

Dintre pugiliștll români, cel mai ‘ 
spectaculos meci In gala finală l-a 
furnizat Callstral Cutbv. care l-a În
vins net la puncte pe valorosul cam
pion iugoslav Vujln. încă din prima 
repriză. Cuțov l-a expediat la podea 

; pe Vujln. el continuind să dețină ini
țiativa și In reprizele următoare. In 
limitele categorici mlilocle. Alee 
Năstac l-a Întrecut prin K.O. In re
priza a doua pe turcul Ozea.

Donik (Turcia). Cuțov

în Cuba
Irigată va crește cu 
încă CTOitM) de hectare, 
în transporturi se pre
vede realizarea a 1 830 
de kilometri de dru
muri șl șosele asfalta
te, intre! caro auto- 
Btrada Havana — Ocei- 
denta și autostrada 
„inetară" a Havanei, 

Totodată, anul aces- 
care au realizai, com- ta, se vor construi a- 
paraliv cu perioada co- proximctlv 30 (MM de 
resputizăsoare a anului apartamente — cifră 
trecut creșteri de G8 ---- J' — “
la aulă șl, respectiv. 43 
la sulă — &e situează 
pe primeJe Jocuri. Sint 
cifre care vorbesc de 
la sine despre dinami
ca sectoarelor respec
tive.

Dar cum se msterta-

țlonale șl sectoarelor 
sociale, Îmbunătățirii 
condițiilor de viață șl 
de locuit ale oamenilor 
mundl. între succesele 
obținute In prințul tri
mestru al acestui’ an de 
diferite sectoare de 
activitate. construcțiile

făptuite ln anii Revo
luției — dar mai ales 
de amploarea șl rit
mul construcțiilor. 
Șantierele, cu oamenii 
lor minunați șl mași
nile de zeci șl sute de 
cal putere, sint omni
prezente in peisajul de 
azi ol Cubei. d!ndu-l 
un plus de culoare și 
dc dlnarnJjtm. Întregind 

' cartea de vizită a unei 
' țări înscrise .ferm pe 

făgașul dezvoltării ao- 
i tiallsie.
, În ultima vreme am 
, avut prilejul să vizitez 

numeroase șantiere, eă 
' văd cum se înalță ter

mocentrale. fabrici șl 
urine, la Clenfucgos șl 
Nuevltas, baraje șl 
lacuri de axrjmulore 
cu sute de milioane de 
mefari cub! de apă la 
Plnar del Rlo, Cama- 
guey și Orienta, să văd 
cum apar „ca din pâ- 
m!nt“ kilometri de 
autostrăzi ?i șosele as
faltate, cartiere de lo
cuințe muncitorești cu 
mii de apartamente la 
Aiomar, Matanzas șl 
In alte tocuri, noi așe
zări rurale model ln 

i provinciile Havana șl 
Orienta. Am văzut 

i cum se înalță nume
roase școli secundare 
cu Internate în mljlo-

1 cui marilor plantații 
' tropicale’Sl cum prind 

’rtnW-îxxisiimețllfe -zoo- ■
i tehnice dfn: „Cordonul 
i Havanei".
i Expresia „construc- 
l; tli".' LV2
, Improprie, 

gricultura 
mecanizată, cu sisteme

1 gigant de Irigare, cu 
1 Instalații dc uscare șl 
i de decorticare a orc- 
i ziilul reclamă execu- 
i tarea unu! mare vo- 
i lum de construcții care 

Includ, printre altoie,
1 piste betonate peniru 
» avioanele speciale cu 
i care se seamănă ore- 
> zid și se fumegă ptan- 
. tațlile. -

corespondenta
DIN HAVANA

llzează concret aceas
tă dinamică ? Iată pre
zentate succint dteva 
din obiectivele pro
gramului de construc
ții pe anul 1972 in di
ferite sectoare ale eco
nomiei.

în anul acesta vor 
Intra ln faza finală 
lucrările de construc
ții șl montaj la uzina 
de îngrășăminte chi
mico șl 1a termocen
trala din codrul com
binatului Industrial din 
Nuevltas, la o fabrică 
de ciment la Slguanoy 
șl la uunele noi unități 
energetice pe lingă 
termocentralele exis- 
tenta„.4n. Havmyi șl 

«J». ~ "

taracț'e a uzinei me
canice do asamblare 

nu eșie deloc (autobuze șl caml- 
” " ' “ oane) de lingă Martel,

a portului pescăresc 
de la Cleatuegos, a 
unor noi cuptoare de 
mare capacitate la 
uzina „Anlillana de 
Acero” șl ®e vor des
chide noi mine pentru 
extracția jnlnerowllor 
neferoase. Valoarea 
lucrărilor db conslruc- 
țll șl montaj pe anul 
1972 va atinge titra de 
77 milioane de peeoî. 
Paralel, vor Intra in 
funcțiune sistemele de 
irigare Zaza, Jl- 
maguayu, Pedregnl șl 
Ai a cranes șl vor conti
nua lucrările la alta 
baraje șl lacuri de a- 
cumularo. Suprafața

fiindcă a- 
modemă.

Dacă ceva caracteri
zează actuala etapă de 
dezvoltare a Cubei, a- 
caasta este tocmai am
ploarea șl ritmul con- 
etrucțllloc destinate 
dezvoltării tuturor ra
murilor economiei na-

Ritmuri

caro depășește cu mult 
reaMzărite cMn ultimii J 
zece anL Această „o- ’) 
fensivă" se realizează '> 
în cea mal mare parte \ 
de către „mlcrobrigă- L 
zile” de I constructori, < 
formate din oameni al ( 
mundl din fabrid, (’ 
uzine și instituții caro J 
lucrează pe șantiere, 
voluntar, in afara pro- 1 
gramului lor de lucru. ’■ 
Plnă în prezent s-au 
format peste BfiO de 
mlcrobrigtai; cu un 
efectiv de aproximativ 
15 0®0 de voluntari. J

Din datele ?1 cifrele J 
prezentate plniă acum i 
oo desprind nu numai Ș 
amploarea șl ritmul C 
construcțiilor, ci șl o- C 
rientarea lor, priori tă- c 
țlle actualei etape. „Sin < 
desarollo de las con- ț 
strueeloncs no puede , 
haber desarollo del 
pals !“ („Fără dezvol
tarea construcțiilor nu 1 
ce poate obține dezvol- ( 
tarea țării”) este.o dl- ( 
rectlvă a conducerii de < 
partid șl de stat a ( 
Cubei .

Cu o zestre teh- 
nlco-materială care ’ 
crește an de an șl cu ' 
detașamente de con- < 
otnteior! formați șl < 

.‘ educați- la Școala co- -( 
dtalliffiuntirieare- 'In te- ftj 
leg ln nwd exemplar 
rostul misiunii lor, 
opera de construcții ' 
capătă dimensiuni im
presionante, dinei un 
nou impuls dezvoltării 
In ritm rapid tuturor 
ramurilor economiei 
naționale șl contri
buind astfel la crește
rea nivelului de trai 
material și spiritual al 
poporului cubanez.

„Conslrucclon", ială 
un cavtnt de ordine 
in Cuba de azi ! El a- 
rată. prin toate atri
butele sale, calea rea
lizării unor mari- și 
îndrăznețe proiecte, 
demne de vremea co- 
cial temui ui, calea ridi
cării Cubei pe treptele 
Înalte ale civilizației și 
progresului

i

V. STAMATE

ale progresului
cialiste ni-1 oferă în
treprinderea de con
strucții din GyOr. Pla
nul întreprinderii pre
vedea paniru nrlmele 
luni ale anului de fată 
realizarea a 423 de a- 

dar eo-

Din orașul ungur 
Beretnend s-a anun
țat nu demult intra
rea In funcțiune — cu 

> aproape lin an mal do- 
! vreme dedt termenul

prevăzut — a celei ________  _
mal mari fabrici de d- parlamente. . . __
ment din Ungaria. De Jertlvul el a depășit 
asemenea, la Znlla a “----- ■ ----

' Început eă producă cu 
' toata capacitatea cea 
1 nu>i mare fabrică da 
i bilum din Sară.
1 Asemenea reia IM
i cuprlnzlnd fante de 
i muncă șl realizări 
, deosebite obținute de, 

oamenii muncii din 
Ungaria «odițlteta pot 

' fi in'JLniUî frecvent. 
1 lata, de pildă, un 
i rezultat semnificativ 

din, Industria mi
nieră : la Oroszlanyl, 
oraș nou, apărut »a 
harta tarii în anii pu
terii populare, mun
citorii mineri sl-au În
deplinit cu ciiMla an
gajamentele pe pri
mele patru luni ale 

1 anului, obfinind peste 
plan 45 OM tone de căr
bune. Un alt exemplu 
care llusirează efor
turile pline de însu
flețire desfășurate de 
poporul ungar pe 
frontul edlflcărlî go- de-a lungul anilor de

aceste prevederi, con-

j

ț!.x

■■

colectivul Atelierelor 
de construcții meta- J 
Hce din Cșepel in 
introducerea tehnicii j 
noi. .sporirea produc- j 
tivltațU șl a efi
cientei muncit alnt j 
concludente. Dacă In 
urmă cu un deceniu șl 
jumătate volumul a- 
nual al producție! a- 
coslel Întreprinderi în-! 
suma doar 33 mllloa-: 
ne forintl. anul trecu', 
acest volum a ajuns la

Ul, l,ll.l!IU ț, JU- : 
mă tale de forințl. iarj 
beneficiile obținute au 
depășit 140 de mili
oane. în prezent, ate
lierele cuprind 3 700 
de muncitori. tehni
cieni și ingineri. Iar; 
produsele Întreprinde
rii ain't exporiale in 35 
de tari ale lumii.

Slnt exemple de 
muncă plină de hăr
nicie. caro ilustrează 
resursele creatoare 
ale oamenilor «undi 
din Ungaria, hsotarirea 
lor de a păși Înainte, 
pe același drum al 
dezvoltări! economiei 
și culturii, nl Înfloririi 
continue a patriei so
cialiste.

CORESPONDENTA
DIN BUDAPESTA peste un miliard și ju-

struînd In plus paste 
208 de apartamente. 
Recent, constructorii 
au predat locatarilor 
cheile ultimului apar
tament (ol 038-lea).

Tot recent, au fost 
decernate steagurile 
de fruntași întreprin
derilor care au obți
nut cele mal bune re
zultate In întrecerea 
socialistă. Printre frun
tașii în , întrecere se 
află șl muncitorii șl 
tehnicienii Ateliere
lor de construcții 
metalice din Csepel. 
Realizările obținute

Al. PINTEA

i

iroduc anual 400 milioane metri ele te.ta-în R.P.D. Coreeană se produc anual 408 milioane metri de țesă
turi de calitate, cifră ce depășește de aproape trei sute do ori producția 
anuală de textile din perioada Dremeraăioare eliberării. în Imagine : 
Intr-unui din atelierele fabricii do fibre artificiale ..8 Februarie".
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Kbi bombao'dimente aerieni 
americane în Vietnam

SAIGON 31 — Avioane „B-52",
rburînd In 10 formațiuni separate te 
cursul Ttopții au executat aproxima
tiv 00 de „ieșiri" de bombardare a 
obiectivelor celor mal amenințate de 
forțele patriotice, ta special ta jurul 
localității Konluni șl ln apropiere de 
An Loc. La sud de Da Nang și dea
supra provinciilor Quang Tri șl Thua 
Thlen.

Avtaita Statelor tfnite a Umsat mil 
de tone de bombe, ca șl pînă acum. 
Insă rezultatul acestor raiduri nu s-a 
materlilizaț în oprirea ofensivei for- 
(elor patriotice.

*

In Delta Mekongulul, patriotă au 
ocupat, pentru prima data de La în
ceputul actualei ofensive, cea mal 
mare parte a capitalei districtuale 
K5en Luong, „toriindu-I pe salgonez! 
«ta se retragă Ln bunkerul comanda
mentului garnizoanei din oraș". Tot 
slmbâtâ dimineața au continuat a- 
tatnirllo Intense ale patrtoțîlor împo
triva garnizoanei, amerteano-salgo- 
rieze’ de in Konium. (Reuter, A. P.).

HANOI 20. — Slmbătă, la ora 11,45 ‘ 
(ora locală), aviația S.IJ.A. a atacat 
regiunea Hanoiului. Intre 11,45 șl 
12,00, două formațiuni de bombar
diere americane au survolat Hanoiul, 
unde au fost primite cu un puternic 
tir de artilerie antiaeriană șl de ra
chete.

Agenția V.N.A. anunță că, ta 10 
mal, avioane ale forțelor aeriene ale 
S.U.A. au efectuat raiduri de bom
bardament asupra digurilor șl siste
melor dă Irigații din districtul Tlen 
Hal. ta provincia Thai Blnli, din R.D. 
Vietnam, prorocind pierderi de vieți 
omenești, precum și Importante 
daune materiale.

*
Lupte violente au continuat sim- 

bătă dimineața ta zona An Loc..Cele 
două divizii saigoneze aduse pentru a 
Încerca să recucerească orașul, con
trolat de F.N.E., .au au reușit să 
Înainteze de loc de pe pozițiile ln 
rare forjele patriotice le țin blocate 
de vineri de la prinz. Trupele saigo
neze au fost ellopuriaie aici de avia
ția S.U.A. ' ,
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Relații economice 
echitabile in slujba 

dezvoltării
REZOLUȚII ADOPTATE 

' DE PLENARA 
U.N.C.T.A.D. III

SANTIAGO DE CHILE 20 — Co
respondentul nostru, E. Pop, trans- - 
.plite : Ultimele ședințe plenare ale 
celei de-a Hl-a Conferințe a Națiu
nilor Unite pentru Comerț șl Dez
voltare au fost consacrate discuțiilor 
finale șl deciziilor asupra proiecte- S 
lor de rezoluție. Unul dintre proiec
tele adoptate ®e Intitulează „măsuri 
pentru ajungerea la un acord asu
pra principiilor car» trebuie să că
lăuzească. relațiile comerciale Inter
naționale și politicile comerciale care 
dac la dezvoltare". Textul rezolu
ției subliniază Importanța unei dl-, 
viziuni Internaționale a muncii mol 
raționale, care sâ permită statelor 
in curs de dezvoltare diversificarea 
economiilor ')or. „Fiecare tară — sa 
arată in rezoluție — are dreptul su
veran de a dispune liber asupra re
surselor sale naturale pentru dez
voltarea economică șl bunăstarea 
poporului său. Orice măsură ' sau 
presiune externă, politică sau eco
nomică. care s-ar aplica împotriva 
exercliărir acestui drept, consUtale o 
violare flagranta a principiilor enun
țate in Carta O.N.U.".

O altă rezoluție adoptată se referă 
la „Investițiile particulare străine 
din punct de vedere ol relației lor 
en dezvoltarea". în rezoluție se sub
liniază că Investițiile particulare 
străine pol aduce o contribuție pozi
tivă la progresul (ărilor tn curs de 
dezvoltare, cu condiția ca ele ,,să se 
conformeze deciziilor și prioritaților 
stabilite pe plan național, să sllmn- 
Icze formarea de capital în țările 
unde se efeciuează, să faciliteze 
mobilizarea resurselor interne".

,1Luni începe wzite râ U.R.S.S.
T’X.

WASHINGTON. (De ta corespon
dentul nostru, C. Aîexnndroaie). — 
Președintele Richard Nixon șl per- 
soanete care îl Însoțesc a părăsit Wa- 
nhinglonul cu desltaatla U.R.S.S., 
undo va efectua Inceplnd de luni o 
vizită oficială.

La plecarea de ta baza aeriană An
drews, președintele a făcut o scurtă 
deetarajle. Subliniind că merge te 
U.R.S.S. „pentru a avea întrevederi 
foarte importante, do o mtuiferă aib- 
stanțtală", el a afirmat că noile inttl- 
nlri americano-soviettce la nivel 
înalt vor fi diferite do toate cele care 
le-au precedat, pentru că acestea 
nu-și propun să creeze un spirit nou 
In retail lie dintre cele două state, cl 
să reglementeze unele din problemele 
lor Irpportante.’

R. Nixon a relevat trei domenii ta

care exista o posibilitate de acord — 
limitarea armamentelor, comerțul, 
cooperarea te explorarea npațiului 
cosmic. Po do alta, i 
nlat că pe ordinea de 
discuții 
Statele 
unoorl Interese contradictorii „Dacă 
nu vom reuși să ajungem la o Înțele
gere ln toata domeniile care vor fi 
discutate, a spus șeful Ca&c! Albe, 
vom continua cel puțin procesul no- 
rorilor, astfel Incit după InULnlrea 

nivel Înalt să poată Interveni, 
eventual, noi acorduri".

în drum spre Moscova, președintele 
Nixon face o escală de 38 de ore la 
Salzburg, te Austria, iînmlnd să albă 
convorbiri, cu acest prilej, cu cance
larul Bruno Kretsky.

parte, el a «ubil- 
de zi vor figura 

asupra unor probleme în care 
Unite șl Uniunea SovteUcă au

ÎNTREVEDERE NIXON - D0BRÎNIN
După- cum transmite agenția ame

ricană Associatetl Press, 
de cuvlnt al Case! Alba, Ronald

Convorbiri ale delegației
P. C. R., conduse de tovarășul

Paul Niculescu-Mizil
PARIS 20. — Corespondentul

nostru. P, Dlaconescu. transmite : 
Slmbătă, delegația Partidului Comu
nist Rdmăn, condusă do tovarășul 
Paul Nlculescu-MIril. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. a făcut 
o vizită tn orașul Amiens.

In cursul dimineții, delegația s-a 
IntUnlt. In sediul Federației comu
niste din departamentul Somme, cu 
Biroul federal. In frunte cu tovară
șei! Maxime Gremetz. prim-secretar 
al federației. In continuare, delega
ția a făcut o vizită la primăria ora
șului. Cu acest prilej. Rene Larnw. 
primar al municipalității Ămlens.

deputat în Adunarea Națională, 
Jean Claude Dassel, prim-adjunct el 
primarului, membru ol Partidului 
Sodnllst. ®I ceilalți membri ai Con
siliului municipal au Intimplnat pe 
oaspeți șl nu făcut o scurtă prezen
tare a vieții economice șl sociale a 
orașului. După-amlazA. delegația a 
avut convorbiri cu membrii Birou
lui federal din ■ departamentul 
Somme șl cu militant!! secției loca
le Amiens sud-est. a P.C.F.

Delegația P.C.R. n fost însoțită de 
tovarășul Henri Rol-Tanguy. mem
bru al C.C. al P.C.F. A fost pre
zent ambasadorul României ln Pa
ris, Constantin FUtan!

IN NUMEROASE ȚĂRI, ACȚIUNI Șl MANIFESTAȚII 
DE PROTEST

cu ambasadorul sovietic In S.UJL, 
purtalonil A. Dobrlnln, la casa de odihnă de la

- Camp David. Convorbirea o durat a-
•zi.... »' L., . , proape o oră. La întrevedere a asis-Alegter, a declarat că președintele șS președintelui. Henry

. ... . _ ..... .. Kissinger.Nixon a avut o lnLLkure confidențială

în Berlinul occidental, ,n" *’e manifestanți prolcstînd împotriva noilor 
măsuri ale S.U.A. de escaladare a războiului din Vietnam

9 • • •; ’ ' ' I. 2-’ .3 •* .. r . )- J

în R.F.G.
Peste 2 500 de etadenU vest-ser- 

manl au demonstrat joi pe străzile 
orașului Frankfurt pe Mata. în semn 
de’protest împotriva războiului dus 
de . Statele Unite in Vietnam. De
monstranții au Împrăștiat manifeste 
prin care cer populației ®ă-sl expri
me solidaritatea cu lupta popoarelor 
din Indochina. Un uiars de protest: 
organizat ln același scop, a avut loc 
In orașul universitar. Erelbiirfei

în PeruR

t:

Aproximativ 15 mll.de persoane au 
luat parte la o demonstrație organi
zată vineri scara la Lima. In eemn de 
protest faîfi de agresiunea americană 
din Indochina. Agenția A.P. arată că 
acest „Mar® pentru pace în Vietnam" 
a fost una dintre cele mal mari ma
nifestații. populare organizate. In ul
timele luni. In capitala Perului.

In Venezuela
Tn mal multe localități ale Vene- 

zuelel au avut loc, ln ultimele zile, 
demonstrații de protest Împotriva 
acțiunilor guvernului S.U.A. de esca
ladare n războiului djn Vietnam, la 
care au participat ln special stu- 
dențl ?! membri ai organizațiilor de 
tineret.

VIE DEZAPROBARE ÎN S.U.A.
WASHINGTON. — Vlcinamlzarea 

războiului s-a dovedit a fi un fiasco 
total — a declarat fostul ministru al 
apărării al S.U. A.. Clark Clifford,

In cadrul audierilor din Comisia pen
tru probleme externe a Camerei Re
prezentanților. E3 a condamnat esca
ladarea războiului și a subliniat că 
..minarea porturilor reprezintă o sfi
dare a principiilor constituționale si 
este, totodată, un avertisment pentru 
Congres In sensul că a sosit Umuul 
să-și reafirme drepturile oale exclu
sive ln problemele păd! și războiu
lui". •g 

Îi

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR COMERCIALE 
SOVIETO -AMERICANE

NIKOLAI PATOL1CEV : Discuțiile au demonstrat dorința păr
ților de a lmbunfifd|j relațiile comerciale

PETER PETERSON’: Aa sporit perspectivele extinderii rela
țiilor economice bilaterale

La Washington s-au încheiat con
vorbirile comerciale sovleto-omer!- 
cane, desfășurate cu prilejul vizitei 
In Statele' Unite a unei delegații so-' 
vletlce, conduse da Nikolai Paltel- 
cev, ministrul comerțului exterior.

In comunicatul comun dat publl- 
dtațli ee axata că tratativele co
merciale umerlcano-fiovletlco, care 
s-'au încheiat la 18 mal. după 30 do 
ore de convorbiri, au permis un 
„schimb do vederi complet ș! con
structiv" asupra I perspectivelor 
schimburilor dintre cela două țări. *■

Ministrul sovtafie a! comerțului u»,». ^>,^«.1. »:nUiui mumvwn
exterior, Nikolai Patollcev. și ml- a arătat că „dkcnțlile s-au dovedit 
nistrul comerțului al. S.U-A„ Peter . - - ...
Pelersini, au abordat țn special ur
mătoarele probleme :

— perspectivele unor acorduri co- 
lerclaîo șl nivelul schimburilor ;
— posibilitatea acordării reciproce 

, a clauzei națiunii celei moi favori
zate ;

— extinderea reciprocă a credite
lor, Inclusiv a celor acordnte de 
Banca de export-import a S.U.A. ; 
problema finanțării achizițiilor de 
cereale americane de către U.R.S.Ș. ț ■

— proiectai uriel uzine de autore-

mi

raioane pe rîul Kama, pentru care 
mal multe firme americano poarta 
actualmente discuții cu partea so
vietică ;

— eventualitatea unei participări 
a Întreprinderilor americane, la ex
ploatarea șl desfacerea materiilor 
primo sovietice ți a altor produse.. 
In Încheierea comunicatului se â- 
rafa că Nikolai Patolicov l-a invitat 
;«■ omologul său Peter Peterson să 
facă o vizită In U.R.S.S. la o data 
ee-i va conveni.

După convorbiri. Intr-o declara
ție făcută presei, Nikolai Patolicov n nr?i*nș «.fi rl{£f*riiIilA'o «, ■
utile șl nu demonsirat dorința am
belor părți de a adopta măsuri în 
vederea îmbunătățirii relațiilor co
merciale pe o bază reciproc avan
tajoasă" — relevă ăgehțfa T.A.S.S.

Peter Peterson, ministrul ameri
can al comerțului, conducătorul de
legației S.U.A. la tratative, a ară
tat că discuțiile an fost constructive 
și au făcut să sporească, în mod 
considerabil, perspectivele normali
zării și extinderii reiallllor econo
mice dintre Statele Unite și Uniu
nea Sovietică;

■i

EiM Castro 
în Bulgaria

SOFIA 20 (Agerpres). — In conti
nuarea vizite! oficiale po care o În
treprinde In R. P. Bulgaria, primul 
ministru al Republicii Cuba. Fidel 

-Castro; a luat cunoștință do realiză
rile agriculturii bulgare. împreună 
cu Todor Jlvkov, președintele Con
siliului de’Stat, primul ministru cu
banez a vizitat noul complex al In- 
siltululul de Științe agricole șl agro
chimie© din Sofia. Atlt Todor Jlvkov, 
rit și Fidel (fastro nu exprimat do
rința lărgirii si adinclril cooperării 
bilaterale) In domeniul ngrlculteri.1.

a;*7 r' MJJ

© Intervenția reprezentantului român

GENEVA 20 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările cele! de-a 
23-a sesiuni a Adunării Mondiale a 
Sănătății. Ședințele' plenare de vi
neri au fost consacrate examinării 
probleme! primirii do noi membri In 
O.M.S. Atenția principală a fost acor
dată chestiunii admiterii In O.M.Ș. a 
R.D. Germane, prezentă la lucrări In 
calitate de observator. După cum s-a 
anunțat, un grup de țări.’ printre 
care Anglia; Arabia SaudJlă. R.F. a 
Germaniei, Japonia șl S.UJL, a reu
șit «9,Impună cele! de-a 25-a sesiuni 
a Adunării Mondiale a Sănătății ho- 
tărlrca de a amina din nou discuta
rea 'admiterii R.D. Germane In 
O.M.S. Problema urmează să fie 
examinată la cea de-a 2fl-a oeslune a 
Adunării.

Un mare număr de delegații. re- 
prezentlnd România. Ungaria. Iugo
slavia. Polonia, " ’ 
Guineea. Chile, India, Ii.A. Egipt.

Irak, Finlanda,

U.R.S.S. șl alte tăr! au cerul Primi
rea, in O.M.S. a R.D. Germano, stat 
suveran șl Independent, caro înde
plinește toate condițiile necesare 
pentru a face parte din această orga
nizație.’

în cuvîntul său. conducătorul de
legație! române. MIhal Aldea. ad
junct al ministrului sănătății, a 
subliniat că România cprillnă cu fer
mitate primirea R.D. Germane ta 
O.M.S. Tara noastră, a arătat vorbi
torul. a mis'.Jnut șl flusțlne- cu iărie 
că toate statele — mici sau mari — 
au dreptul să fie membre ale O.M.S.. 
fără nici o dtecrirnlmre.

navigație pe mări —

cerință imperioasă a vieții internaționale

ZI de zl, din toate colțurile lumii, 
telegramele de preta aduc, in conti
nuare. noi știri despre dezaproba
rea de, către cercurile cele mal 
largi ale opiniei publice Interna
ționale a recentelor măsuri de escala
dare n războiului, din Vietnam, Între
prinse de S.U.A. Guvernele țărilor 
socialiste, numeroase alte guverne, 
lieraotusiltățl oficiale, reprezentanți de 
frunte al vieții obștești, al. diferitelor< 
organizații de masă, ziare și publica
ții de ode mal diverse tendințe șl 
orientări, sute de mii de oameni 
simpli, de pe toate meridianele, cer 
unularoa măsurilor de blocadă a 
R. D. Vietnam. încetarea bombarda
mentelor. revenirea S.U.A. la masa 
Imitativelor de la Parte ln vederea- 
unej reglementări politice a conflic
tului.

Minarea porturilor, acțiunile vî- 
zJnd întreruperea traficului maritim 
de-a lungul litoralului R. D. Viet
nam reprezintă o Încălcare a suve
ranității șl securității acestui stat șl. 
totodată, o încălcare a normelor 
dreptului internațional cu privire la 
principiile libertății de navigație a 
țărilor din întreaga lume.

Este cunoscută ponderea Importan
tă cure revine transporturilor mariti
me In efectuarea schimburilor mon
diale, căile navale roprozentlnd ursa 
din prtnclpaiele modalități prin care 
®e realizează - legăturile comerciale 
dintre state. Din cele mal vechi tim
puri. mările și oceanele au constituit 
o cale din cele mal propice circuitu
lui de bunuri șl produse. Cu atit mal 
necesară este desfăiîuraren nestir.je- 
nită a âceslp! circuit In zilele noas
tre, clnd schimburile economice, co
merciale capătă un roî tot mal Im-

portant In ansamblul raporturilor 
dintre state. Tocmai de aceea, liber
tatea de navigație, caro constituie o 
componentă a relațiilor normale, o 
cerință a conviețuirii pașnice a sta
telor. a format obiectul unor conven
ții Internaționale, cum ar fi Convenția 
de la Geneva, din 1938. asupra mării 
teritoriale șl o zonei contigue. A- 
ceasiă convenție statuează, ln mod 
clar, că „navele tuturor statelor, ri
verane sau neriverane, se bucură de 
dreptul de trecere Inofensivă te ma
rea teritorială".

De altfel, așa cum arată faptele, 
evenimentele, problemele dezvoltării 
navigației Internaționale/ te condiții 
de deplină securitate, formează unul 
din subiectele importante ale preocu
părilor de actualitate ale diferitelor 
state. Firește, libertatea, mărilor e»to 
o problemă Indivizibilă, toate țările 
lumi! fiind Interesate ca pe toate 
mările șl pa toate oceanele bunurile 
materiale să circule liber, fără r.’c.i un 
fel do opreliști, ln lumina aceste! 
cerințe fundamentale, țu aUt mai 
insistent se Impune să se pună capăt 
măsurilor întreprinse’de S.U. A. care 
'afectează comerțul naval și Bchim- 
bwlle Internai tonale.

Viața, întreaga desfășurare n răz- 
bohtlu! din Vsetnnm evidențiază cu o 
logică de fler concluzia că drumul spre 
soluționarea conflictului din această 
pari ea lumii, ca șl n oricăror alto 
conflicte și focare de război, nu trece , 
șl nu ooate să treacă prin escaladarea 
acțiunilor militare, care nu fac deelt 
să sporească clementele do Încordare, 
să pricinuiască noi jertfe șl suferințe 
popoarelor, cl prin tratative politice 
purtate in spirit constructiv. Aceasta 
este singura calo prin care se poate

/■'. . ;; I; .'j’'r'i. 4
ajuage la rezolvări echitabile. caro 
presupun In mod necesar retragerea 
trupelor americane; respectarea drop-' 
tuiul poporului vietnamez, al tuturor 
popoarelor Indochlnel, de a trăi In
teiul poporului vietnamez, 
popoarelor Indochlnel, de 
pace ®i a-șl soluționa problemele po
trivit propriei voințe, fără nLcl un fel 
de amestec din afară.

Sltulndu-ee neabătut de partea 
poporului Vletnamuiul, afifmlndu-șl 
Încă o dată solidaritatea, simpatia șl 
sprijinul față de lupta să eroică, 
față de lupte tuturor popoarelor din 
peninsula. Indochlnel pentru dreptul 
imprescriptibil de e-șl decide singu
re destinele, poporal român iși ri
dică glasul cerind să se anuleze mă
surile de blocare u porțurilbr' și să 
se pună capăt tuturor acțiunilor mi
litare îndreptate împotriva R.D. Viet
nam. să fie retrase toate faunele a- 
merlcane. să fie,reluata, fără Intlr- 
zlere. lucrările conferinței cvâdrlpar- 
tite de la Paris. î

Ne exprimăm speranța că rațiu
nea, realismul. spiritul răspunderii 
față de destinele păcii vor triumfa, 
că Statele Unite vor înțelege nece
sitatea da a revoca măsurile de blo
cadă. restabilind astfel libera novlga- 
ț’.o in regiunile afectate, necesitatea 
de a-șl reocupa locul la conferința 
do ta Paris, de a veni în inllmplna- 
roa propunerilor constructive, de re
glementare pașnică, ale R. D. Viet
nam, șl nle Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud. ră.su'.inzl:id astfel cerințelor 
arzătoare de pace și destindere nle 
tetaror popoarelor.'

Romulus CĂPLESCU

REDACȚIA §1 ADMINISTRAȚIA G București, Piața SdnieU, Tel 17 ®D IQ.

DELEGAȚIA M. A. N.
CANADA

OTTAWA 30 (Agerpres). — Dele
gația Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de lovarăTul Ștefan Voliec, președin
tele M.A.N., care tace o vizită ofi
cială in Canada, la Invitația Camerei 
Comunelor, a fast IniimpInatA. la 
aeroportul din Calgary, de RusseU 
Honey, vicepreședinte al Camerei Co
munelor, de deputațl șl alte persoane 
oficiale, precum șl do Bucur Șchlopu, 
ambasadorul României La Ottawa,

Delegația parlamentară română 
și-a continuat apoi călătoria spre Ed
monton. capitala provinciei Alberta. 
Aici au fost vizitate o mare rafinărie, 
aflată ln apropierea orașului, precum 
șl edificii social-cui turale. Parlamen
tarii români au fost, de asemenea, 
oaspeții adunării provinciei Alberta, 
urtde nu fost salutați de președintele 
parlamentului local, Gerard Ameron- 
gen. care, Intr-un discurs pronunțat 
în Limba română, a adresat un căldu
ros bun venit delegației M.A.N. Sea
ra, guvernul local a oferit o recepție.

ZAIR

FESTIVITĂȚII

ĂIVIVERSĂUII

Mișcării Populare a Revoluției
KINSHASA 20 (Agerpres). — In 

capitala Republicii Zair au avut loc
slmbâtâ. in prezenta președintelui 
țării, Mobutu Șese »eko. festi
vitățile prilejuite de cea de-a 
V-a aniversare a Mișcării Populare 
a Revoluției. în cursul 'dimineții s-a 
desfășurat parada forjelor militare șl 
a reprezentanților populație! din 
toate provinciile țării. In tribuna o- 
ficlală erau prezcnțl președinți a opt 
state africane, prim-mtelștri si înalte 
personalități din diverse alte țâri. 
Din România a participat delegația 
Partidului Comunist Român, formală 
din tovarășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, se
cretar nl C.C. al P.C.R., Alexandru 
loneseu, membru al C.C. al P.C.R., 
redactor-sef al ziarului „Seintela", st 
Constantin Vnsîllu, adjunct de get 
de secție la C.C. al P.C.R.

ȘEDINȚELE UNOR ORGANISME ALE C.A.E.R.
MOSCOVA. La 10 mal a avut loc. 

la Moscova, ■ cea de-a doua șe- 
dință n Comitetului C.A.E.R. pentru 
potaboțare zttaiMlco-stilnlifleă.S'"- Ati 
Mificlpatj, reprezentant! din ■Bulaa- 

; ria. Cehoslovacia, R. -D. Germană, 
Mongolia, Polonia. România. Unga
ria șl ij.R.S.S. în conformitate cu 
acordul dintre C.A.E.R. și guvernul 
U.S.}'. Iugoslavia, la examinarea n- 
numlțor probleme a participat un 
reprezentant al acestei tari. Comite
tul a examinat sarcinile ce decurg 
din hotarîrile celei de-a 08-a șl ce
lei de-a 57-a ședințe ale Comitetu
lui Executiv al C.AE.IL șl a adopții 
recomandări și holărlri corespunză
toare. In spiritul programului com
plex al adlndrll șl perfecționării ta» 
continuare n colaborării șl dezvoltă
rii Integrării economice socialiste 
n țărilor membre.

*■
BERLIN; între 11 șl 10 mal 1072. Li 

Berlin a avut loc ședința Comisiei 
permanente C.AE.R. pentru standnr-

dlzare. în calitate de observator, a 
luat parte o delegație a Republicii 

ta ' iMhehiile metalurgir/i. chimiei, 
construcției de mașini, electrotehni
cii. metrologici șl tehnicii securității.

*
PRAGA. Tn localitatea Stary-Smo- 

șovec din R, S. Cehoslovacă a avut 
loc a ‘12-a ședlnlă a Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru transpor
ter!. A participat și o delegație a 
R.S.F. Iugoslavia.

Au fost examinate probleme refe
ritoare ia dezvoltarea colaborării In 
domeniul transporturilor feroviare șl 
auto Intre țările membre ale C.A.E.R., 
Inclusiv probleme nle unificării, ti
pizării și standardizării în aceste do- 
menllj în încheierea ședinței au fost 
adoptate recomandări a căror reali
zare va contribui ln dezvolta ren 
trnnswortertlor intre țările membre 
ale C.AJE.R. și ILS.F.I.

(Agerpres)

ÎN DEZBATEREA ȘEDINȚEI BIROULUI POLITIC AL C.C. 
AL P.M.U.P. Șl A PREZIDIULUI GUVERNULUI POLONEZ 

polono - vest-german
E.P. Polone, a năzuințelor întregului 
popor polonez. In același timp, ea 
constituie un real succes a] tuturor 
forțelor politice șl statelor, inclusiv 
ni partizanilor destinderii șl al forțe
lor; care manifestă orientare realistă 
în R.F.G., care se pronunță .pentru 
normalizarea pașnică șl stabiliza
rea relațiilor te Europa, se arată ln 
încheierea comuni ca tulul.

Problema tratatului
■■ VARȘOVIA 20 (Agerpres).— Agen
ția P.A.P. anunță că in zilele de 18 și 
10 mal . a avut loc ședința Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P. șl a Pre
zidiului guvernului polonez, la care 
au participat, do asemenea, mareșalul 
Seimului, președlnteio' Comitetului 
director ai Partidului Țărănesc Unit, 
președintele Comitetului director al 
Partidului Denocrat șl președintele 
Comitetului național al Frontului 
Unității .Poporului. Ședința a fost 
prezidată de Edward Glerek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P.

Au fost abordate probleme legate 
de ratificarea de către Bundestag șl 
Bundesrat a tratatului dintre Polonia 
și R.F.G.

în conformitate cu declarația sa 
anterioară, R.P. Polonă, care consi
deră că numai tratatul din 7 decem
brie. 1IÎ70 are forță obligatorie, va ac
ționa In conformitate cu litera șl spi
ritul luL Principalele obligații conți
nute ln tratat se referă la recunoaș
terea — ln conformitate cu acordu
rile de la Potsdam — a graniței de 
vest, a Poloniei, pe Oder șl Nolsse, 
ea inviolabilă șl definitivă. Numai pe 
această bază este posibilă normaliza
rea relațiilor dintre Polonia și R.F.G.

Intrarea te vigoare a tratatului 
polono—vcsl-gerruan reprezintă o 
victorie istorică a politicii consecven
te promovate de P.M.U.P. șl guvernul

f

R. F. G.

SINGURA ALTERNATIVĂ
ALEGERI ANTICIPATE

BONN 20 (Agerpres). — în răs
punsul ta apelul adresat de guvernul 
vest-german te .vederea organizării 
de mol alegeri pe baza unul acord 
Intre partide, șeful opoziției din 
Bundestag, liderul creț'in-dcmocrnt 
Rainer Barzel, a cerut cancetaruiul 
federal Willy Brandt să demisioneze, 
relatează agenția D.P.A.

Ca răspuns Ia aceste declarații, 
Conrad Ahlers, purtătorul de cuvlnl 
al guvernului de la Bonn, o precizat 
câ. In prezent, „cancelarul Brandt 
nu &e gindește deloc șă demisio
neze". arâllnd că el este dispus să 

‘conducă actualul guvern de coaliție 
P.S.D.—P.L.D. oină la sflrșltul ac
tualei legislaturi, adică plnfl ln 1973, 
dar cL țlnlnd ncâma de actuala 
tuație parlamentară, el preferă 
propună opoziției U.C1D./U.QS.' 
aranjament pentru organizarea 
noi alegeri. Aceasta eslo singura

sl- 
să 
un 
de 

w. JB f*0"
sibîlltale de a se ajunge la noi con
sultări, căci actuala constituție fede
rală nu permite dizolvarea Parla
mentului fără o demisie a cancelaru
lui ; or. acesta refuză categoric ®ă 
demisioneze — relatează agenția 
D.P.A.

F

Un protocol PrlvInd colabora
rea economică și tehnlco-știLnUflcă 
pe anul 1972 înire Ministerul Agri
culturii. Industrie! Alimentare șl A- 
pelor din România șl Ministerul In
dustriei Alimentare șl Achizițiilor 
din Polonia a fost semnat la Var
șovia.

Convorbiri între repre- 
zentanji ai M.U.E. al O.G. 
și Senatnlui Berlinului oc
cidental BU nvui loc Ln Berlinul 
occidental, anunță agenția T.A.S.S. 
Au fost discutate probleme referitoa
re la vizitele pe enre le efectuează 
locuitori ai Berlinului occidental ta 
R.D.G.. ta perioada 17—24 mal. pre- 

văzut de acordul Intre guvernul 
R.D.G. și'Senat pe baza ' 
cvadrlpartlt referitor la Berlinul oc- 
ddental. s

tu .11—mai, pre
cum și la schimbul de enclave, pre-

R D.G. și'Senat pe baza ' 
j r-3 wa « w ii I tâOwnA 9xanJ i. a» ' {1 •< TU a

ddonțnL

fi tiuia conferința a Orga
nizației U.C.I. din Macedo- 
jjjg care și-o încheiat, vineri după- 
amlază. lucrările la .Skoplje, o ana
lizat modul ln care slnt puse te apli
care rezoluțiile adoptate cu prilejul 
celei de-a 21-a sesiuni a Prezidiului 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 
șl ale celei de-a doua conferințe a 
U.C.L

Ministrul de externe e- 
gipteon, , Murn4 Ghaleb, și-a în
cheiat vizita oficială la Paris, In 
cursul căreia a discutat cu președln- 
telo Franței, Georges Pompidou, si 
cu ministrul de externe. Maurice 
Schumann, situația din Orientul A- 
proplal si probleme privind relațiile 
bilaterale. Ghaleb a arăta! că inten
ționează să înceapă discuții explora
torii cu reprezentanții diferitelor sta
te, pentru a încerca o relansare a 
procesului unei reglementări politice 
a crizei din Orientul Apropiat.

Primul secretar al C.C. 
Ol P.M.U.P., Edward Glerek, 
a primit delegația Sovietului Su-

® H E S B S

prem al U.R.S.S., condusă de Ghe- 
nadl Voronov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.. preșe
dintele Comitetului Controlului Popu
lar al U.R.S.S.. aflată In vizită la 
Varșovia, si a avut o convorbire cu 
membrii delegației.

Un manifest ccrînd ieși
rea Angliei din N.A.T.O., 
încetarea producerii armelor nuclea
re. bacteriologice si chimice si des
ființarea bazelor militare do pe te
ritoriul englez, a fost dat publicită
ții de sase organizații politice din. 
Marea Britanic.

Președintele Cabinetului 
de Miniștri al R.P.B. Core
ene Klan Ir ?l Motamed Stnd 
Barre, președintele Consiliului Re-

R.S.F. Iugoslavia, l-a primit pe Ez- 
zetidln El Mabrouk. ministrul libian 
al petrolului, afini in vizită la Bel
grad. Cu acest prilej au fost discu
tate probleme legate .de dezvoltarea 
colaborării economice bilaterale.

Expoziția „Mașini unelte 
din B.F. a Germaniei" s a 
deschte la Moscova, anunță agenția 
T.A.S.S. Aceasta este opreclată ca 
cea' maJ amplă dintre toate expozi
țiile R. F. a Germanie! organizata 
plnfi acum In U.R.S.S.

' acordului 
voluționar Suprem al Republicii De
mocratice Somalia, au avut convor
biri la Phenian, informează A.C.T.C. 
A avut loc un schimb de păreri 
privind Întărirea .și dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și cooperare în
tre cele două țări.

La P<rnmnnj|nn a «wt loc. 
ln propuheren reprezentanților R.P.D. 
Coreene, a 330-a ședință a comisiei 
militare de armistițiu din Coreea. 
Partea coreeană a exprimat un pro
test hotărlt tnux>triva acțiunilor pro
vocatoare ale părții adverse in zona 
demilitarizată șl a cerut încetarea 
Imediată a oricăror octiunl care con
stituie o încălcare a acordului de ar
mistițiu.

Comitetul Politic al Miș
cării de ficțiune Populară 
Unitară din Chile n dat publici
tății un comunicat In care se anun
ță că secretarul general al partidu
lui. Rodrigo Androerio. și-a pierdut 
viața, tn eeara do 10 mal. intr-un 
accident de automobil.

Convorbiri iugoslavo-U- 
biene» ^amal oiedlcl, președintele
Consiliului Executiv

Catedra de limbă și literatură 
română de la Universitatea 
Portland din statul Oregon a 
inillat, pentru prima dată ln 
Statele Unite, cursuri intensive 
de limbă fi literafura română, 
pe perioada iunic-octombric 
a.c. La aceste curs-url, organi
zate de titularul catedrei, pro- 
fesorul romăn Florin Popescu, 
fi-au anunlat participarea nu
meroși doctoranzi fi studenți 
de la unieerjitdJRe americane 
și canadiene.

Catastrofa aeriană. Un 
avion sovietic de pasageri, de Ud 
„An-10", a suferit un accident !n 
zona orașului Harkov. Pasagerii sl 
echipajul avionului și-au pierdut 
viața. A fost numita o comisie gu
vernamentală pentru elucidarea cau
zelor accidentului, Informează agen
ția T.A.S.S.

Inundații în Slovacia.
Agenția C.T.K. Informează că. In 
urma pîollor abundente, care au că
zut timp de dteva zile, s-au produs 
Inundații In regiunea Roznav. din 
Slovacia răsăriteană, care au provo
cat daune serioase culturilor • agri
cole do pe mari suprafețe de teren.

0 noua explozie nu- 
cleară subterana a 1(031 de* 
dansată vineri Ia poligonul din Ne
vada.
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