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In loja unui macheta a cartierului Drumul Taberoj

..fi.. „.Î Mlnlștr!', 
membru al, Corni-, 

al Prezidiului

Tovarâjii Nicolao Ceaușescu și

/ ■ ■

al P.C. din Cuba. Josd A. Naranjo 
Morales, membru al C.C. al' P.C. 
din Cuba șl ministrul industriei a- 
limeniare; comandant Arnaldo 
Ochoa Sânchez. membru al-C.C. al 
P.C. din Cuba șl șef al armatei din 
Havana, Osmnny Cienfuegos. mem
bru al C.C. al P.C. din Cubu, so
brelor general al Organizație! do 
solidaritate cu popoarele din Asia.- 
Africa șl America Lailnft, Mauro 
Garcia Trlona, directorul Direcției 
țfiri socialiste din Ministerul Rela
țiilor Externe, și Nicolas Roddguez 
ÂsLiazarnin, ambasadorul Republi
ci! Cuba la București.

Au fost abordate probleme ale 
situației Internaționale actuale. ale 
mișcări! comuniste .și muncitorești 
și alte.probleme-de interes comun- 
Ș Convorbirile ’s-au desfășurat fn- 

trzd, atmosferă . de. caldă, pijeiunle.. 
de deplină Înțelegere, stimă șl res
pect’reciproc;

, la Palatul terior, general de armn’.ă Ion 
ău continuat .Iloniță, membru supleant a! Comi

tetului Executiv al C.C. nil P.C.R-, 
ministrul torțelor armate. Bujor' 

1 Almășan, membru ăl"C.C. ol P.C.R.. 
’ministrul minelor, petrolului șl 
'geologiei, Teodor Marinescu, mem-’ 

‘{brii ol C.C. al P.CJR., șeful Secției 
‘relații ' externe a C.C. al P.C.R.; ’ 
George MâcoyescuJ menibru al C.C. 
al P.C.R.,’ prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe,- Gheorghe. 
Oprea, membru supleant ol C.C. al 
P.C.R., consilieri la C.C. a! P.C.R,; 
•Petre Ionescu,* membru' ul C.C. nl 

, P.C.R, ambasadorul Romflulci In ' 
Republica'Cuba. ■

i" Din parlfe Republicii Cuba au, 
luat parte tovarășii : ,dr.»Carlps Ra-i 
fael Rodrlguez Rodriguez, membra 

rol Secretariatului C.C. al P.C. dlfe 
“Cuba și ministru al Guvernului' 
Revoluționar,, comandant. Flavio 

■Bravo , Pațdo, membru, ai ' C C. al 
P.C. din Cuba, șeful sectorului con-J 
Bum:țrdes:ervirea populației al C.C.

■' Si .' ■ • fi ”

lespre prb- 
invățămlnt

tn cursul dimineții de sâmbăta, 
după convorbirile ofldale româno— 
cubaneze, tovarășii Nicolao Ceaușescu 
Șl Fidel Castro Ruz au făcut o vizită 
în Capitală.

Cel doP conducători de partld șl dc 
B’.nt stat însoțiți de tovarășii EmLl 
Bodnaraș, Gheorghe Pană, Ghcorglio 
Cioară, Ion lonlță, Teodor Mari- 
smscu, șeful secției relații externe a 
C.C. al P.C.R, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului șl geoio- 
giel, Gheorghe Oprea, consilier la 
C.C. al P.CJR, Petre Ionescu, am
basadorul Rbm&nlei la Havana, afie 
persoane oficiale române, precum 
șl de ceilalți oaspeți cubanezi.

Pe „ marile bulevarde ale orașului 
mii șl mii de cetățeni salută cu entu- 
zlasm, ovaționează Tovarășii Nicotae 
Coaușescu șl Fidel Castro Ruz, 
aflațl intr-o mașină deschisă^; răspund 
prietenește aclamațiilor mulțimii.

In aceeași atmosfera sărbătorească, 
conducătorii de partid șl de.stat ai 
celor două țări sini Intlmplnați Ia 
dnstlhrtul politehnic, unde au venit 
mii de eiudenti da ta’InsLRute de In- • 
vățămlnt superior din București. So
sirea tovarășilor Nicolao Ccaușcscu șl 
Fidel Castro Ruz, a celorlalți condu
cători de partid și de suit români șl 
cubanezi prilejuiește o-"caldă mani-, 
feslațle de dragoste și simpatie, da 
solidaritate cu poporul cubanez. Ră
sună aclamații puternice. &a scan
dează ..Ceaușeșcu-Castro !t. se in
tonează. tradiționalul Imn studențesc 

, „Gaudeamus Igltur”. rint fluturata 
'«‘.egule'iC șl eșarfe, buchete de flori.

!>e frontispiciul modernei clădiri a 
politehnicii esio Infeisă prarea, 
„Bina ați venit, dragi -tovarăși din 
Republica Cuba !•...' , ........ ,
. Oaspeții sini .Intlmplnațl de Mircea 
Malija, nilntairul educației șl invâjă- 
ml a tulul, membrii Senatului, al. co
mitetului de partid al institutului, de 
cadre didactice. Un grup de Kudențl 
oferă tovarășilor Nicolao Ceaușescu 
și Fidel Castro Ruz șl celorlalți 
oaspeți buchete de flori.

Tovarășa Suztuin Gădca, prorector 
al institutului, Informează d< 
filui acestei unități de I ,__ _
superior, unde ee pregătesc peste ' 
14 099 de Bludcnți, printre carp șlJ 
numeroși tineri din 1-1 țări de pe toate 
continentele. Se subliniază grija deo- • 
schiță acordată dej 
dezvoltării tavățărnlntalul politehnic,- 
ridicării pe o- treapta superioară a 
bogatelor tradiții, alo învățăm in tu lui 
tehnic românesc, relcvtadu-sc, in ăoa- 
Hașl timp, condițiile deosebite de stu
diu șl do trai do cara se bucură stu
denții din (ara noastră.

’> ■* în holul institutului tint prezen
tata diferita prototipuri de Imlruman- «S 
te și aparate do automatizare, măsură 
și control, concepute șl realizate in.

: Sîmbfitft, dimineața, In 
. Consiliului ‘ de' Stat, 
convorbirile oficiale intre tovarășul 
Nlcolne Ceaușescu, secretar general 

laT Partidului Comunist, Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Rbpublleli Socialiste România, șl 

• tovarășul ■Fidel Castro Ruz.' prim- 
secretar nl Comitetului Central al, 
Partidului Comunist din Cuba, 

___ prlm-mînlstru -al Guvernului Re- 
partkl și de stat , - voi u ți ofer al Republicii Cuba. 

. Din partea rarnânâ; < Ia convor- 
i birt au participat tovarășii Ion 

. Gheorghe Maurer, membru alCd-’. 
miletului Executiv, al Prezidiului 
Permanent ol C.C. al P.C.R., pre; 
Ședințele Consiliului; de 
Emil Bodnnrașț 
telului Executiv;:'*; 
Permanent al C.C. '.al- P.C.R.,{ vlce- 
președinte al Consiliului de,' Stat 

' Ion Pfițan. membru supleant al Co
mitetului .Executlvad C.C. al- P.CJR., 
vicepreședinte .al Consiliului de

■ Miniștri, ministrul comerțului ex-
R > iHri’V ...............
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Dypă o evahare reaHstă a posibilităților 
SI-AU SUPLIMENTAT ANGAJAMENTELE:
J.

JUDEȚUL BRĂILA
» ’ 4^.-i .j l ■- ț

Oamenii muncii din Industria județului Brăila, 
sub Îndrumarea comitetului Județean ffe partid, 
au analizat temeinic actualele angajamente și au 
ajuns la convingerea că, prin,eforturi „susținute, 
printrro Judicioasă valorificare a tuturor resur
selor de care dispun, își pot suplimenta angaja
mentele Inițiale; astfel la producțla-marfă in
dustrială de la 105 milioane lei la 185 milioane 
Iei ; la livrări către fondul pieței de la 15 mi
lioane Iei Ia 30 milioane lei ; Ia export angaja
mentul Îmbunătățit este de 2,3 milioane lei va
lută, aproape de două ori mai marc ca cel Ini
țial ; la capitolul beneficii angajamentul a fost 
suplimentai de la 15 milioane lei la 41 milioane 
lei ; de asemenea, a fost suplimentat angaja
mentul in domeniul economisirii metalului șt 
masei lemnoase.

MUNICIPIUL

GHEORGHE GJțEORGHIlȚ-DEJ

Animați dej dorința unanimă de a intimplna 
Conferința Națională a partidului și a 25-a ani
versare a proclamării republicii cu noi și impor
tante succese în muncă, chlmLșlil, energellclenll, 
constructorii șl ceilalți muncitori din- municipiul 
Gheorghe Gheorghlu-Dej nu hotărit să-și spo
rească angajamentele in întrecerea socialistă pe 
acest an. Ei au ajuns la concluzia că pot rea-
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liza o producție globală suplimentară In valoare 
de 78 milioane lei față de 44 milioane lei cit se 
angajaseră inițial ți o producție-marfă de aproa- 
pe două ori mai mare. Astfel, se vor obține ta 
plus, față de prevederile planului, 400 tone cau
ciuc ^sintetic, 400 tone mase plastice, 1500 tone 
benzine, 100 tone sodă caustică și uite produse 
petrochimice. , ,

COMBINATUL SIDERURGIC

DIN HUNEDOARA
■ r j wij ' f'■> ' ' î ’’-'t ' '■« . fi,

Sldcrurglșlll hunedorcnl — Inițiatori al entu
ziastei chemări la întrecerea pe țară pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor economice pre
văzute In cel de-al doilea an al actualului cinci
nal — au hotărit să-șl suplimenteze angajamen
tele cu cite 3 000 tone la fontă și oțel, cu 5 000 
tone la itimlnale finite pline, cu 20 milioane leî 
la producția-marfă; cu 10 milioane Iei ia benefi
ciile peste plan. Conform noului nivel al anga
jamentelor, sidcrurgLștil vor . rgallza suplimentar 
în acest an, între altele, o producție-marfă in va
loare de 80 milioane lei. 18 000 tone laminate fi
nite, 23 000 tone oțel, 20 000 tone laminate finite 
pline, 15 milioane lei economii la prețul de cost, 
30 milioane Ici beneficii suplimentare șl 0 mili
oane lei valută Ia export. Totodată, prin acțiuni 
de autoutîlare slderurglștii vor realiza un volum 
de mașini, utilaje, Instalații șl piese de schimb 
In valoare de 10 milioane lei, față de 3,5 milioane 
Iei cit prevedea angajamentul inițial.'

nituitorilor de la Dunăre?
B • • . - , fefei ' -j' - -- •'1 ■ ■ ■ •" . . ■ •  j
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fa
toate «o ’com'porta excaient 
In exploatare. Cartea do 
aur a -șantierelor ne vor
bește despre proprietățile 
dragilor, remorcherelor, pa- 
sagtrcîor .'construite; aici,- 
despre ’ bămlcta- oamenilor ~ . --
șl despre frumusețea par- făclie. îndată di 
cuiul industrial, comparat

de Înaltă dasă în construc
ții navale. Acești oameni 

■ au - evoluat ■ mult ■ sub ■ ra
Ioan Crlslea,' conduce a- 
ccasta uzină a apelor Încă 
de-In naționalizare.-Este" și ■ — ______ ___  —
pentru el șl pentru vrednl- port profesional. NJd tan
cul colectiv de La Dunăre, ' sările pa care le dirijam 
im punct de mlridrte?"- ^« <-—1-='- - --
care 11 subliniază cu sal , . .

lupă război,, automate. Tăierea "îparîinel 
acest șantier construia vase a rămas simbolică. Am 

avut do înfruntat hdverri- 
tftțtle naturale,. zăpoarele. 

. Am construit, diguri impo- 
_ ___ r___ ___________________ _ ...... ............. fi'-, -fi ■ ' ; : ' : trlva inundațiilor. Apoi am

șantierului nu va mal fi <*• _ _î —X Înfruntat dificultățile do
îngreunată «în anotimpul. kzliBe SIFlv UriTiaȘII nlLUltO- organizare blzulndu-ne pe
friguros. Navele Oitenlțol oameni, continuu sprijiniți
mal tini șl acum obligate _a de organele de pnrrid. Am
să re adăpostească In bast- TllOT ® CG Î@!©F63 pSTinfl©! făcut față creșterii gradului
nul de ta Giurgiu, Iar a- __ , , de tehnicitate șl; numai

a rămas un gest simbolic...
latelor $1 Încetinirea Opera- ' .f

© Spiritul de emulație naște
Pregătlhdu-se pentru; mări- ■ ■ o

fruntași în producție
naj sporii șl de tipuri, dlfe- •
rite. Șantierele . navale de

; .ta Oltenița; după numai Uri;
1. sfert ■ de' secol, au intrat în 

competiție' cn porturile'.de 
seamă/alta țării. ' J ~

Străbat sute de metri de 
punți, de metal,pe-vise,des-

, llMte exportului, fitriipreurift -_. --------
cu tehnicianul Ion Buelri. tapedffctt' șl fac vesUta a-

sările pe care Ie dirijam 
î pe eu piua nu rde mult au ee 
ills-’ nud fac dedl cu mljlăace

fî‘

de organele de pnnld. Am

r;r-\ 
cu o grădină. (Oltenița are 
orifltaturâ modernă, o mare 
fabrică de conserve la Va
lea Roșie, ,dar ,șantierele 
navale sini.cele ce dau noia

. astfel am pusul eă realizăm 
nave tehnice, spărgătoare . 

, de gheață, dragi, tnariilnte, 
vase de pasageri, moto
nave0. !

Anii ce vin vor Însemna 
pentru navollștil din Oltenl- 

, ta noi premiere. Intre caro 
și trecerea la construcția 

, cargourilor de 21&9 tdw ^1 
a unor nave și mal puter- 

pescăreștl de mică’ dlmen- ■ ;?S°- d^’^'
filune șl ee îndeletnicea cu reparațiile, ambarcațiunilor 'lrtfe lfeVe- Înlocuite cu 
de agrement- Acum, ijanlte- - Blk‘lc moderne. Omnonll 
rul ce poarta numele ora- - 01 car'c fiiăni de vorbă slnt
șuiul a devenit o rampă de specialiști și mal toți po- 

------- , menesc ca despre, o -epocă 
«străveche atunci dnd ®e re-

Aflu că, încă de la sflrșltul coastă așezare danubiană. lansare ^pentru nave, dar șl
celuilalt cincinal., șantierul Majoritatea tocultorttor se pentru oameni. Vorbta-

< livrează cita’ nouă -moto- ■ Îndreaptă-a «pro-port, spre du-ne despre acest feno- fer* la modastele corăbii do
destinate pescarRor tea ne spune :

— .țA fost greu; să creăm

r!'C81UEiaJEL' ClnciJ'Kfî.a;,. gaiaucnili wJjvnwikLU țjjto^miuiruu
'livrează dte”-nouă rhoto- -Îndreaptăfi>apre port,> _.

nave de 5C®0 tdw anual la fluviu, epre șantierele na- 
export șl .că- beneficiarii . vale, așa cum odinioară se 
sini mulțumIU -De- altfel, 9 îndreptau spre focurile de 
Oltenița a livrat zeci de n- 
Mimcnea .vasci.de transport 
fetid tracțiune pentru ma
rile fluvii ale Europei și

T X fi fi 'fefe t’ A‘

de odinioară, 
un oraș muncitoresc In Lun- , 
ca Dunării. Să faci;dln pes
cari. grădinari, agricultori.

ri,ri
Traian FUUPpescuit șl spre atelierele de 

rcrorațil nautice).
Directorul șantierelor. cari, grădinari, agricultori. — Ț ; . ~ ~

Eroul Muncii Socialiste buni meseriași șl specialiști (Continuare in pag. a V-a)

IN ZIARUL DE AZI

• LECȚIA MEREU VIE A 
MARILOR NOȘTRI PRO
FESORI

• DIN ȚĂRILE SOCIALISTE 
o ADNOTĂRI
• SPORT

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘEȘCU
. . președintele .Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vă rog sâ primiți, Excelență, sincerele mele mulțumiri pentru amabi
lul mesaj de felicitări și bune urări pe care ml 1-ațl trimis cu ocazia ZI-, 
lei naționale a GhoneL

Ffe ca relațiile cordiale care există în mod alît de .fericit între ț&rlle 
noastre să se tatărcoscă cu fiecare anlvoisare^ , ' '

Goloncl IGNATIUS K. ACHEAMPONG,
'' președintele Consiliului 
Redeșteptării Naționale

vasci.de
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La I.A.S. Pufești, mecanizatorii oxocutâ preșila a doua )a porumb

Două exemple care probează
capacitatea inginerilor
și proiectanților noștri
a produce mașini-unelte

Adrian IOAN

meseriei, 
prestigiul prob 
Uc pe muncii, 
biografie exemj

Ioan VI.ANGA
Ion MANEA

Mașina orizontala do alezat ți frezat 0 IOT cu comandă 
numeri câ

al târli. Viorel Poenaș —e- 
rowt zilei. Ne mărturisea cu 
vocea vlbrind do emoție :

— Nu vă pol «nune dt 
dnt de fericit că am clstl- 
Kat ..Trofeul minerului". Mă 
voi duce la mină. Le voi 
strune ortacilor mei «ă fie 
mlridri pentru că succesul 
nu e numai al meu. d In e- 
gală măsură al lor. al tutu
ror celor cu care lucrez.

A' MECANIZATORILOR!’DIN VRANtEÂ'
: —------- ---------------------- ;_______

Discuție pe yiu, la fața locului cu partenerii de colaborare; DELEGAȚIA CHIMIȘTILOR

detailate a greutăților cauzate pro
ducției etc., pentru a stabili astfel, pe 
această cale, ;cole mai eficiente mă
suri de Înlăturare' a neajunsurilor. 
Materialele smite In cadrul acestui 
di alo țț al competentei politice șl pro
fesionale — cum a fost numit In ca
drul dezbaterilor — vor constitui baza 
unor acțiuni concrete ale comisiilor 
economică șl de propagandă, ale bi
rourilor organizațiilor de bază șl alo 
agitatorilor. Șj aid munca politică In
tensă a avut rezultate concrete : lu

pe de o parte, 40 de 
platforma petrodil- 

teșteană, Iar pe de alta, nsi-

cum sa 
producției de ma- 

Uvrate. posibilitatea 
din conținutul acesteia 

dlmlnuea- 
finlL lm- 
11 vrerilor,

Ion NISTOR
Foto : N. Moldovan

Fabrica do mațîni 
Ie ți agregate din Bucu 
roșii a ImpȘiniJ 10 ani

trta. în multe abataje „des- rd Poenaș lntr-o zi cu soa-
ch!sa“ de Poenaș — cu f.l- re. Poate, In ziua ao-ea,
ioane subțiri, unde exploa
tarea minereului se fere in 
blocuri scurte, cu Ușii ver
ticale — ca să pătrunzi la 
locul de muncă, ca să lu
crezi acolo, trebuie să a‘l 
curaj, istețime; „.Filoane" 
morale ta tel de

nurul

0 VALOROASA INIȚIATIVA
.wnd.TWdl ' l< ■ .

cadrelor noaslre tehnice, a 
colectivului F.M.U.A.B., că
ruia această prestigioasă 
realizare îi consolidează 
poziția pe care o de|ino 
In elita mondială a produ-

vîrf domenii ale țfiinjei și 
tehnicii contemporane, de 
experimentări în laborator, 
de proiectare, de realizare 
a sculelor, dispozitivelor 
ți verificatoarelor nece-

iDln zori si plnă seara tîrzlu. pe ogoarele județului 
Vrnncea. mecanizatorii sl cooperatorii go întrec la exe
cutarea lucrărilor de Întreținere a culturilor prăsitoare. 
Baza Ichnlco-matertalfi mai puternică da care dispune 
agricultura județului, condițiile climatice favorabile din 
această primăvară, hărnicia cooperatorilor, a lucrătorilor 
din LAS. sl S.M.A. constituie chezășia realizării si de
pășirii producțiilor planificate. Organizațiile de partid 
au inițiat aoțlunl de atragere a tuturor oamenilor la 
prășit, lucrare ce condiționează In cea mal marc mă
gură nivelul recoltelor. în numeroase unități se lucrează 
in schimburi prelungite. La I.A.S. Focșani, munca a 
fost organizata In două schimburi. Ca urmare, pe fie
care agregat, de ta orele 4 dimineața Dină seara, cînd 
se întunecă. 00 prăsesc peste 24 ba. Aceasta Inițiativă 
a fost preluată si de alto unltati. în Întreprinderile a- 
grtcole de stat, de pildă, nraslta a doua ta porumb sl 
floarea-eoarelui se apropie de sfirsit. Lucrările dnt 
avansate și in unele cooperative agricole. Așa simt jnle 
din Ciorăști. Mihălccnl. Bătejtl. Slhlea, TlmbolesU.

= undc cooperatorii au terminat praslla a doua la istecla 
do zahăr, floarea-soarelul ri porumb.

Alexandru DragonlcI, a- 
julor, de miner : Poenaș ? 
Ortac cu o bună pregătire. 
Om vrednic. Mereu unde-1 
mai greu. Cu mare respect 
pentru munca Iul șl a al
tora, cu mare dragoste de 
oameni.

Vida Francisc: Slnt aju
torul luj Poenaș. Lucrăm 
împreună mal bl no do trei 
Juni. Știe prețul efortul 
omului, pune cu convingere 
umanii la greu. Cum altfel 

ailtoâ ta

rele sale, In adunările de partid pe 
organiza ții. m ședințele comitetului 
oamenilor muncii, in grupele ’ sindi
cale s& se includă șl propaga
rea celor mai ' eficiente mijloace 
șl metode de niuncă politică incit, In 
scurt' timp, flecare salariat să ajun
gă să poarte răspunderea pentru pro
ducția realizata — calitatea acesteia 
să • constituie cu adevărat un etalon 
al conștiinței'muncitorilor.

De subliniat este si munca de 
partid care ea desfășoară In uzina de

dictatorii privind Îmbunătățirea cali
tății slnt depășiți. Astfel, față de 94 
ta sută, dt prevedea indicele de ca
litate ta polietilenă, e-o realizat 98 ta 
sută ; cea mal mare parte a produ
selor fiind livrate ta export. în ace
lași timp, produofivltatea muncii a 
fost depășită cu 0,6 la sută, tar chel
tuielile pe flecare torta de produse — 
reduse cu 17 lei.

VIzJUiki uzina de fibre stateUco, 
pltcștenll au putut vedea o va
rietate de forme pe dt de expresive, 
pa atlt de eficiente. Comitetul de 
partid al uzinei din Săvlneșll n sub
ordonat ansamblul agitație! vizuale 
obiectivelor perfecționării tuturor 
domeniilor de activitate adoptate ta 
Conferința Națională a P.C.IL din 
1967, Izvorite dm Directivele celui 
de-al X-lea Congres al partidului! La 
ora actuală, obiectivul central al uzi
nei 11 constituie îmbunătățirea cali
tății produselor șl, ca urmare, agita
ția vizuală 11 reflectă concludent. O 
diversitate de panouri, vitrine, lo
zinci, grafice evidențiază sugestiv 
Inițiativele :• „Calitatea — obiectivul 
primordial ol secției...", ,,Calitatea — 
atribut al disciplinei**, „Conștiință șl

re. . .
pentru Vforei soarele stră
lucea mal puternic. De ce 1 
Clșiigase „Trofeul mineru
lui" — cea mai prețioasă 
distincție într-o întrecere 
Inițiata de C.C. al U.T.C. și 
Ministerul Minelor, Pelro- 

pre- lulu! și Geologiei. Trofeul 
țtoase ca aurul — po — mult rivnllul trofeu : un 
caro Poenaș șl lo cultivă, ș*. lâmpaș de miner po un pie

toni apusesa : „Cine-i har
nic sfințește tocul".

S-a dus la sectorul II. 
Aici venise, nu cu mult 
înainte, un nou sef de sec
tor : inginerul Ioan Popa. 
Tinăr si eL Ambitlog si 
exigent. Comuniștii din sec
tor au initial o taraă mun
că educativă de ta om ta 
om. ..Fiecare echlnă de mi
neri — cu planul realizat". 
A foat o chemare a organi
zației de partid. O chemare 
care a găsit un viu ecou In 
conștiința. In faptele coti
diene ale fiecărui om din 
subterane. UnH. care nu 
g-au împăcat cu -disci
plina din sector, au ple
cat Cel mal multi Inta 
s-au pus pe treabă.

Șl sectorul ,n săltat* cu 
fiecare decadă, cu flecare 
lună. In 1071, i o-a decernat 
steagul 5! diploma de „Sec
tor fruntaș In Întrecerea so- 
ctaHslă*. Distincția 
șl flecare miner, 
chlpii luptă acum peni 
menținerea UUulul aștlg 
„Trofeul mJ aeruluir

la Săvlneștl. Aici, accentul principal 
cate pus pe dialogul direct „de la 
comunist Ia comunfel* organizat cu o 
scrie de unități de ta Brașov. Bucu
rești, BuhusL Ghlmbav, Mlorcurea- 
Cluc, Piatra Neamț.

Ca urmare a acestor acțiuni, a In
tensificării muncii politice, uzina de 
1a Săvincșll a realizat pină acum 
peste plan 250 tone caprotactană. 114 
tone fibre metană de calitatea I. 62 
torte fire relon. Indicele de calitate 
a fost depășit față do plan ta toate 
sortimentale între 2 șl 6 ta sută. în 
unitățile beneficiare, membrii comisii
lor economice, de propagandă, agita
torii organizează discuții directe, astată 
la prelucrarea produselor livrate ; slnt 
explicate șl dezbătute In comun de
fecțiunile apărute In procesul tehno
logic, cauzele acestora, măsurile pen
tru Înlăturarea lor.

Pe aceeași linie se înscrie sl expe
riența — dezbătută cu prilejul intll- 
nlril — piteștenUor. Aici are loc. in 
aceste rile, un dialog permanent 
cu _ comitetele de partid din 80 
de Întreprinderi beneficiare. In 
legătură , cu calitatea produselor 
livrate, un ochimb de eșantioa
ne, buletine de analiză, descrieri.

le dezvolta la „școala mun
cii", in abataj. Iată de ce nu 
mal o de mirare că ta loc 
de cinste Intre obiectivele 
înscrise in „codul" brigăzii 
de producție și educație so
cialistă" a tinerilor din 
sector slnt Înscrise hărnicia, 
parfccțlonareă măiestriei 
profesionale, lărgirea ori
zontului de cunoștințe poll- 
lleo-ideologlce, promovarea 
unor norme do comportare,, 
la baza cărora stau princi
piile eticii șl.echității so-

une!- bitâ eficienjâ, a construc
țiilor mecanice do mare 

r. finețe cu/electronica și
Doar>,-;i10"’:cin’r/î Produsele"' tehnica iau‘ornai1zdriil“'!!a-'i:r'’1z6 

ksale ........ b ...
deplin succes, tn-dntreprin- 
derile românești în a , că
ror dotare au intrat sau 
po piața externă, cu crea
țiile similare ale unor fir
me de peste hoiaro cu în
delungată tradiție in do
meniul consirucjiei de mc-

calitate — două obiective In ascen
siune", „Semaforul calității" etc.

Eficiente: slnt „vitrinele calită
ții", existenta In fiecare din sec
țiile vizitate. ■ La Melana II, bună
oară, eșantioane dc materie primă 
cu defecte se scot, sa ambalează In 
pilcuri de plastic șl s© expun In „vi
trină", menționlndu-se numele celui 
In cauză. Alături do aceste mostre, 
pe un Imens panou, citim : „Calita
tea meianel este direct legată de ca
litatea a muncii noastre", „Declasarea 

unul lot de pală (ma
terie primă — eubL 
ns.) provoacă o pier
dere de 999 900 lei". 
, Argumentele in Llm- 
,pul schimbului, de o- 
' pinii hu'fpst, desigur, 
variate. în fața pa
noului de comanda de 
la Melana III, agita
torii au dezbătut fap
tul că, .uneori, Jn, ma
teria primă trimisă la 
Săvlnești apar impu
rități care provoacă 
dereglări in Instala
ții; hecarespunzătoa- 
re sini, de asemenea, 
modul de recepție al 
cisternelor, ritmicita
tea livrărilor. De alt
fel; ț>e loc intre mais
trul Ion Brumboiu, de 
ta Săvineșll. șl ing. 
Geantă Bodca, de la 
Pitești, membri In co
misiile economice ale 
comitetelor de partid 
din cîle două' uzine, a 
Intervenit un acord : 
„Ort., de . cite ori se 
Ivesc necazuri, ne su
năm reciproc la tele
fon ; apoi mobilizăm 
comuniștii la reme
dierea lipsurilor".

în laboratorul ser
viciului C.T.C.. colec
tivele de agitatori din 

cele două unități au luat loc tn fața 
eprubetelor și au analizat, împreună, 
calitatea materiei prime sosite de la 
PIreștL Discuțiile a-au purtat astfel 
po „radiografia" buletinelor da n- 
nallze. Oaspeților 11 8-au pus la dis
poziție — pentru a le duce acasă șl 
a le folosi ca argumente In munca 
politică — fișe de control, fișe do 
calitate in profil chimic, buletine de 
analize, eșantioane de Impurități 
descoperita In materia primă li
vrată etc. S-a stabilit ca toate aces
tea, precum și alte mostre asemănă
toare, să fie expuse ta Pitești sub ge
nericul propagandistic — „Benefi
ciarii despre produsele noastre*.

A fost un schimb de experiență efi
cient. pătruns de suflul puternic care 
animă viața fiecărui colectiv de 
muncă, «spre â Intlmpina Conferința 
Națională a P.C.R. cu rezultate su
perioare tn bătălia pentru calitate, a 
Îndeplini exemplar sarcinile stabilite 
de partid In această direcție.

am fi realizat 
preună 7

Nister Cotan, 
organizației de 
KChlmbuI A : Poenaș 7 ■ Un 
tlnăr comunist exemplu de 
hărnicie șl conduită munci
torească. Comballv, om cu 
Inițiativă. împreună cu 
alți tineri din sector a al
cătuit o „brigadă do pro
ducție și educație sodalLs- 
1ă“. Un tlnăr care face, el 
Însuți, ceea co cere altora.

Ing. loan Popa, șeful sec
torului II: Este știut că o- 
mul se cunoaște in muncă. 
Mi-amlntesc de Poenaș clnd 
a venit la sector. Dornic să 
se integreze In atmosfera 
da lucru a minei, să urine
ze exemplul minerilor mal 
In vlrstă. cu fapte do pro
ducție demne dă respect A 
lucrat ca ajutor de miner, 
M'l-am dai seanța că merită 

fie promovat șef de e- 
chlpă. Nu mi-a Înșelat aș
teptările. Azi, Poznaș a do-, 
vedlt că este unul dintre cei 
mai buni șefi do echipă de 
ta Bata Spric.

L-am văzut po VJorel 
Poenaș muncind la pregăti
rea unuj nou abataj. Execu
ta o lucrare dlfldlă — o 
„umbleiă", cum II spun mi
nerii — o cale ce face legă
tura Intre două orizonturi 
subterane. Muncea cil mă- 
leairie, prețuind flecare mi
nut de lucru.

Meseria do miner. Implică ciaJWta.
o astfel de condiție : măles- ...L-am cunoscut pe VJo-

câtorilor de mașini-unella sare, de producție pro- 
prelucrâloăfe. O superper- priu-zisâ și de montaj de 
formanjd care incununea- maro precizie. ,3

. , t . —3i o■ munSă' do sule; de ’■ £a oricare realizarej
se înfrunta însâ cu;..::pcrp; da acee£î,,ca a. aao: .omii ’ do ore..de sfudu și tehnicâ do'mare presliaio'1 

.vâralfi suporperfonmanfd 'a./j cerceidri 1 In cele mal da-ș;-«f|p nbul"tarusel, cît ș^ 
noua rnașinfi de alezat și' 
frezat slnt opere colecli-' 
ve, caro poartâ — deși ne- 
vâzutâ — semnâlura a 
zeci și sute de autori. E- 
videnl, meritele nu a- 
parțin exclusiv colectivu
lui FMUA-Bucureșîi, ci, 
în bunâ parte, și Institu
tului de cercoiâri și proiec
tări pentru mașini-unelte ți 
agregata (proiectarea pâr
tii mecanice), Institutului 

, de proi&ctâri pentru auto- 
maiizâri si uzinei „Auto
matica* din Capitals (pro
iectarea ți realizarea 
pârții electrțce și de co
manda numerica), cu care
— după cum ne-a relatat 
inginerul șef coordonator 
al fabricii, Raimond Cer- 
nat — FJAUA-București 
a colaborat excelent. Dar 
ultimii dintre cei care au 
contribuit la zârnislirea 
lor și din ale câror mîini 
vrednice noilo produse 
și-au luat zborul spre be
neficiari sînt inginerii, teh
nicienii, maiștrii si munci- ■ 
lorii de la FMUA-Bucu- 
roțti. Iar dinlrc aceștia, 
cei cu meritele cele mai 
mari In asigurarea reuși
tei, cei care au pus mai 
mult suflet decît toți cei
lalți în finalizarea lucrârir 
lor de asimilare sînt ingi
nerul mecanic Gabriel la- 
noicu, inginerul electronist 
Culilâ Matei, inginerii teh
nologi Sergiu Pîmaci și 
Gheorghe Buciu, mentorii 
Gheorghe Băloiu, Gheor
ghe Vi șan, Nelu .Petrescu 
și Sfelian Paveloscu.

în fata F.M.UA-Bucu- 
rești slâ, în acest cincinal, 
sarcina de excepționala 
însemnătate do a-și dubla 
produefia. îndeplinirea ei 
so îmbsnâ cu preocuparea 
colectivului de a perfec
ționa continuu produsele
— prin excolenfâ „do vîrf*
— pe caro lo executa. 
Este vorba, în afara da 
cele arâtate plnh acum, 
de intensificarea eforturi
lor care se depun în cadrul 
întrecerii socialisto în 
întîmpinarea Conferinfoi 
Naționale a partidului și 
a celei de-a XXV-a aniver
sari a republicii, pentru 
modernizarea tuturor ma- 
șinilor-unelte convențio
nale, bunaoarfl, pentru 
echiaarea strungurilor ca
rusel, a. mașinilor de fre
zat cu porta) și a celor o- 
rizontale do alezat și fre
zat cu instalafii electro
nice, do afișare automata 
â cotei In timpul prelucră
rii sau cu comenzi secven- 
(ionele care lo asigura un 
înalt grad de automatiza
re. Este o garanție sigurâ 
a menjinerii permanente a 
mașinilor-unelte marca 
„Titan* la un înalt nivel 
competitiv.

destal, po care sini Incrus
tate simbolurile: „Premiul 
1,..1972“ — ă fost disputat do 
toate exploăîărlle miniere 
din țață, & peste’ 5 OM de 
tineri. A fost o întrecere 
paskmarită, caro a reliefat 
năralda și, In egală’ mă
sură, temeinica pregătire 
profesionalăa fost,* In a- 
celați timp, un elogiu adus 
meseriei dc miner.

Era după faza finală a 
concursului „Trofeul miner 
rului", care a avut loc la 
Bata Mare — In aeert stră
vechi șl tlnăr centru minier

Dialogul „ de ta comunist la comu
nist" deschis In coloanele ziarului 
nostru ca urmare a Inițiativei mnl 
multor organizații de partid din țară 
continuă pe multiple planuri. De la 
swlsorHa Intre comitetele de partid 
din diferite unități economice s-a 
trecut ta dialogul direct, antrenant, 
purtat intre comuniștii din două ln- 
treprlndesrl caro cooperează la reali
zarea aceluiași produs.

Un asemenea dialog a avut loc re- 
cînt ta Săvinoșll. Ar 
nalizind exigent ac
tivitatea, pe fondul 
marii Întreceri so- 
elollsle ce se desfă
șoară In întreaga țară 
pentru a Inllmpina 
Conferința Națională a 
partidului șl cea de-a 
XXV-a aniversare a 
republicii cu noi șl 
importante su<c.-se. șl 
Îndeosebi ’prin ridi
carea standardului ca
litativ ai întregii pro
ducții, comuniștii do 
la uzina de fibre ®in- 

‘tetlce au apelat, cum 
era ș! firesc, la es
te bora lorii cel mai a- 
proplațl, colectivul de 
la Grupul industrial 
petrochimic ‘ din Pi
tești „Nu ar. Ii llpșlt 
de importanță — șe 
spunea in scrisoarea 
trimisă la Pltețli — 
ca intre organizațiile 
de partid din cele două 
întreprinderi |Să aibă 
Ioe un larg schimb dc 
opinii, prin vizite re
ciproce de lucru pe 
teme ale muncii de 
partid sau prin inter
mediul agitatorilor™*

Schlmunbul de 
perlență a avut 
Întrunind, astfel, 
comuniști do pe 
mică 
maroțl comuniști, agitatori din' ma
rea uzină do ta Săvlnești. îm
preună au dezbătut modalitățile poli
tico de Influențare a oamenilor, ta 
ața fel ca fiecare comunist, fiecare 
salariat din cele două mari uzine să 
facă din calitatea produselor te care 
cooperează o problemă de conștiință, 
de înaltă îndatorire citrică sl patrio
tică.

Pentru Îmbunătățirea calității pro
duselor, ta Pitești au fost inițiate 
variate acțiuni politice — adunări dc 
partid, care dezbat modul 
face recepția 
terii prime 
Înlăturării 
a unor Impurități caro 
ză calitatea produsului 
bunfttățlrcn ritmicității 
Dezbaterea unor asemenea probleme, 
faptic, concret, e de natură să con
vingă pe flecare salariat de marea 
Importanță pe care o are propria 
ea muncă nu numai pentru el, ci șl 
pentru alte colective. Comitetului de 
partid de ta Pitești 1 s-a sugerat 
ca ta cadrul (k'zl.iaterilor din plena-

șini.
Douâ realizâri de datei 

reconiâ — cu talul remar
cabil© ca jinutâ tchnicâ — 
dovodeșc o datâ tn plus 
câ indicajia partidului do 
a spori continuu ponderea 
produselor de înalta teh
nicitate, care înqlobeazâ 
un mare volum do inleli- 
nenjâ și de muncâ do ca
lificare suporioarâ, a aâsrt 
aici un larg ecou, fiind 
tradusă în viafâ cu ho tâ
rî re și entuziasm. Este 
vorba de strungul carusel 
de 1250 mm cu comando 
numerică și de mașina ori
zontala de alezat și frezat 
0 100, de asemenea, cu 
comandfi numericâ. Am
bele lucreazâ în ciclu au
tomat, cu o capacitate do 
prelucrare mai mare cu 
20—30 la sutâ decît cea 
a mașinilor obișnuite do 
acest gen și eliminâ orice 
posibilitate subiectivâ (da- 
toralâ lucrâtorului) do a 
greși, do a provoca rebu
turi. Cu alte cuvinte, șapte 
mașini cu comenzi nume
rice pot înlocui 10 mașini 
conventionale. So și vlnd, 
de aceea, îndeosebi Ia ex
port (evidoni — la tonaje 
identice), cu prejuri mai 
mari, în medie, cu 50 la 
sutâ. Ceea ce înseamnâ. 
In primul rînd, o valorifi
care superic-arâ a metalu
lui, creșterea aportului 
uzinei la asigurarea fon
durilor valutare alo sta
lului.

Dup£ acumuldri canti
tative sistematice, iatfl 
deci, acum, un deosebit de 
spectaculos salt calitativ. 
Nu este nicidecum vorba 
de o simplă dotare supli
mentara a respectivelor 
utilaje convenjionale, moi 
demult asimilate în fabri
cație, ci de roadele unei 
minuțioase și laborioase 
regtndiri și reproioctâri 
cvasi-integrale a acestor 
mașini-unelte în variante 
net superioare, do fabri
carea a două produse 
complexe fundamental di
ferite de cele cărora li se 
adaugă. Date fiind efortu
rile deosebite pe care le 
presupune fabricarea unor 
asemenea mașini-unelte, 
performanța do a lo pro
duce — chiar și numai în 
variantele lor clasice, ne
automatizate — figurează 
în palmaresul tehnic al 
unui foarte restrfns număr 
de tari. Producerea lor 
echipate cu comenzi nu
merice, urmare a îmbinâ- 
rii armonioase, de deose-

obUgA 
fiecare e- 

"niru 
.IgaL

__ _________
de ^Viorel Poenaș, B-a adău
gat' firesc celor mal frumoa
se „fiori de mină" doblndl- 
te de oamenii sectorului. 
Iată de co era fericit șl 
bucuros Vlorel Poenaș.

îl priveam cu admirație 
pe acest llnflr. de 23 de ani, 
caro știe să viseze, să m ui
mească In fața tainelor 

aă-șl clădească 
lonol sl e- 
e cinste. O 

__________ ,._iră, cu tră
sături specifice multor al
tor mii de tineri din țara 
noastră. O biografie dcsifil- 
să, conturată cu precizie. 
În urcuș continuu. Aresta 
este Vlord Poenaș, tlnăr 
comunist, miner de ta Bata 
Sprte, cel mal bun dintre 
5 OM. cljliKătorul „Tro
feului minerului".
Vasllc GAFTONE 
corespondentul „Sclnteii*

Comunistul Viorel Poenaș, mîndria mine
rilor băimăreni, cîștigă „Trofeul minerilor46 
Ni-l prezintă tovarășii săi de muncă.
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Dragi tovarăși,Drag! prieteni din Ploiești,

latino-

rpmânl 
din

(Aplauze pnlernlce,

primului stat socialist din
(Aplauze puternice,

Dupfl tatilnlrea de la comi
tetul județean de partid, tova
rășul Nlcolae Ceaușescu și to
varășul Fidel Castro Ruz, cei
lalți conducători de partid și 
de stat romani șl cubanezi au 
ieșit In balconul sediului co
mitetului județean de partid 
pentru a saluta miile șl miile 
de oameni al muncii care, In
tre timp, se adunaseră In Pia
ța cei tenia a orașului, in do
rința de a se înttlnl din nou 
cu inalțll oaspeți, de a-și. ex
prima bucuria pentru vizita 
făcută în municipiul Ploiești 
Printre cei prezenți șe aflau șl 
tineri cubtujezi care studiază , 
la Ploleș^. 4),inn,i :« iibui,

In momertiul-> apariției* itfn 
balcon a tovarășilor Ntcolae

succese. Cu tonte acestea, mal aveți 
încă multe de făcut Acest ctadniil 
trebuie să însemne o cotitură ra
dicală in dezvoltarea Industriei ro
mânești — ș! este necesar să facem 
totul pentru a îndeplini mai devre
me prevederile cincinalului, pentru 
a ridica România, poporul român 
la o viață superioară. (Aplauze pu
ternice).

Eu ÎI cunosc; bine pe ploleștenl; 
știu de ce sînt capabili. Tovarășul 
Fidel Castro a spuș aid că v-ațl 
adunat repede. El nu știe că voi, 
acum încă aproape 100 de ani, ați 
foât primii republicani. (VII aplau
ze). A,șa cum nu știe că acum a- 
proape 40 de ani, mal precis 30 de 
ani. această piață s-a aflat timp de 
două zile sub ocupația clasei mun
citoare in lupta sa împotriva bur
gheziei șl moșltrimli. (Aplauze pu
ternice). Inte-âdevOr, ploieștenil au 
o glorioasă tradiție de luptă pentru 
eliberarea națională șl socială, o 
bogată tradiție de luptă- revoluțio
nară : no!' știm că partidul nostru 
comunist are un sprijin de nădejde 
hi întreaga populație din Ploiești, 
ca, de altfel, în întregul popor ro
mân. (Aplauze puternice, prelungi
te, se scandează: „Ceaușescu— 

■P.C.B.- !“)'.■ De aceea, stat convins că 
oamenii munci! din Ploiești vor 
răspunde cu tot etanul chemării 
partidului de a da o producție mal 
bună, mai Ieftină, înte-un timp mal 
scurt, pentru a face ca România 
socialistă să devină un detașament 
șl mol puternic al luptei pentru so
cialism... penfru pace îă întreaga 
lume. (Aplauze puternice, prelun
gite). ..

Cred că sta tețl de acord cu mine 
să adresăm, din această piață, po
porului cubanez urări do no! șl noi 
succese în lupta să pentru socia
lism, să urăm popoarelor din Ame
rica Latină triumf în lupta lor pen
tru a deveni stflpîne pe bogățiile 
naționale, pentru dezvoltarea lor 
liberă, șl independență- (Aplauze 
puternice, urale).

Vă urez no! succese în activitatea 
dumneavoastră, multă sănătate șl 
multă, fericire ! (Aplauze puternice, 
prelungite ; cei prezenți ovaționea
ză minute ta șir pentru partid, 
pentru Comitelui său Central, pen
tru secretarul generai al partidului, 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu).

L.,r ...R •'.

Nu știu dacă dumneavoastră cu
noașteți multe lucruri despre1 Cuba. 
Cuba este o mică insulă, In mijlo
cul Mării Caraibelor, foarte aproa
pe de Statele Unite. Acolo șe des
fășoară prima revoluție socialistă 
din America Latină. (Aplauze pu
ternice). Condițiile nu sînt ușoare. 
Apropierea de un dușman puternic 
ș! agresiv, sărăcia In care imperia
lismul a lăsat patria noastră fac 
ca revoluția cubaneză să fie o sar
cină grea. In afară de aceasta, fa
cem parte din America Latină, o 
regiune a lumii care are 300 de mi
lioane de locuitori. Intr-o zi, cînd 
revoluția va triumfa în celelalte 
țâri ale Americii Latine, ne vom 
uni cu celelalte popoare și vom 
forma comunitatea popoarelor tati- 
.no-americane. Pentru aceasta e 
necesară revoluția, pentru aceasta 
e nevoie de socialism.

Dar cum poate rezista revoluția 
cubaneză, la o distanță de numai 
00 de mile de Statele Unite, planu
rilor șl agresiunilor imperialismu
lui ? Ea poate rezista eductad po
porul din punct de vedere politic, 
educlndu-l în spiritul ideologiei 
marxlst-lenlniste, adinclndu-1 con
știința politică,' arătlndu-l, mai 
presus de orice, care sînt obliga
țiile și' îndatoririle lui revoluțio
nare, îndatoririle lui internaționa
liste. Intă de ce ideologia Imperia
listă nu a putut pătrunde In sinul 
poporului nostru, ideologia" Impe
rialistă nu a putut pătrunde-în. rta- 
durile tineretului nostru. (Aplauze 
puternlee). De aceea, cu toate că 
sîntem o țară mică .șl săracă,- po
porul nostru rezistă șl; va rezista, 
înfăptuiește șl va înfăptui. In țara 
noastră, partidul educă poporul în 
spiritul unul profund . sentiment 
Internaționalist Arătăm poporului 
nostru, mai presus de orice, că 
formăm o parte a omenirii șl că 
datoria noastră este de a lupta și 
a sprijini acele popoare care 
luptă împotriva colonialismului și 
Imperialismului. în țara noastră, 
sprijinul acordat Vietnamului este 
o problemă fundamentală. Pentru 
poporul nostru, lupta poporului
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După vizita făcută In municipiul 
Ploiești, tovarășul Nlcolm- Ceaușescu. 
secretar genera! al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste

intonează Imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România șl Repu-- 
bl! cil Cuba. Tovarășii Nlcolae 
Ceaușescu șl Fidel Castro trec In. re-, 
vlstfi, garda de onoare.

Apoi, conducătorii de partid și de 
stat români și cubanez! sînt invitați 
Sa sediul comitetului județean da 
partid, unde se lniSlncsc cu nwm- 
brl al birourilor comitetelor jude-, 
țoan, șl municipal de partid, cu al ti 
activiști de partid șl de; stat locali.'

Exprlmlnd Încă o dată mulțumiri 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu șl to
varășului Fidel Castro pentru vizita 
întreprinsă în acest mare centru in
dustrial al României, socialiste, to
varășul H!e Cișu a prezentat oaspe
ților o scurtă Informare asupra pre
ocupărilor actuale șl do perspectivă 
alo organelor locale do partid șl dei 
Stat pentru traducerea în viață a 
mărețelor șareta! trasate de Con-, 
greșul pi X-'.ea al Partidului Comu- 
plst Român. Sfnt .subliniate, îndeo
sebi, acțiunile întreprinse pentru*'

îndeplinirea’ la timp și In mod rit
mic a prevederilor actualului plan 
cincinal, atlt In industrie, cit șl in 
agricultura județului Prahova. Esto 
relevat faptul că mal sînt multe da 
făcut, mal-ales în ceea ce privește 
creșterea productivității muncii, a 
rentabilității. .
- Primul , secretar al Comitetului 
județean de partid Prahova arată 
că . indicațiile ..date de conducerea 
partidului, de tovarășul Nicol aa 
Ceaușet-cu, personal, cu prilejul vizi
tării'- unor' unități economice din a- 
cest județ, sini de un foarte mare 
foios in Îmbunătățirea activității e- 
conoml.cc, hi ridicarea acesteia pe o 
treaptă superioară, la nlve.nl teh
nicii contemporane.

L Tovar&șul Fidel Castro s-a inte
resat in .discuțiile cu gazdele des
pre unele aspecte ale folosirii forței 
do muncii, ale asigurării condițiilor 
de muncă șl de viață'ale oamenilor 
muncii.

vietnamez constituie unul din ca
pitolele cele mal glorioase șl mnl 
eroice nle acestei epoci. De aceea, 
poporul nostru sprijină necondițio
nat lupta poporului din Vietnam. 
Poziția noastră față de imperialism 
este dlrzA: nici un pas înapoi, nici 
o eoncesle 1 (Aplauze puternice).

Aceasta caracterizează ' poziția 
noastră revoluționară Și linia revo
luției noastre, aceasta caracteri
zează lupta noastră de azi și va 
caracteriza luptai noastră de inli
ne, alături de popoarele 
americane.

Astăzi, am avut satisfac țin de a 
vizita această regiune, acest oraș, 
principalele lui unități Industriale; 
de a discuta cu muncitorii șl cu 
tehnicienii, om .avut satisfacția de 
a vedea moderna Industrie care se 
dezvoltă, cadrele “noi capabile să 
stăplnească știința șl tehnica șl să 
determine transformarea României 
înlr-o țară puternic Industrializată. 
Am vizitat grupul Industrial pe

trochimic șl am vizitat, de aseme
nea, industria constructoare de 
mașini, unde se produc echipa
mente de foraj petrolier, din care 
28 lucrează în țara noastră. In 
sffrșit, am avut ocazia să cunoaș- 
tem-.acest.oraș, am avu! prilejul 
să văl salutăm pe dumneavoastră, 
am avut ocazia să constatăm entu
ziasmul șl, mal ales ospitalitatea si 
spiritul dumneavoastră' frățesc. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Am văzut că, în-clteva1 minute, 
v-ațl adunat nici intr-un număr 
foarte mare șl încă mai sosesc-șl 
alțl cetățeni al orașului Ploiești. 
Aceasta exprimă entuziasmul băr- 

; baților șl1 femeilor din Ploiești șl, 
-în afară de aceasta, ne amintește 

că noi, românii șl' cubanezii, ne 
asemănăm din acest punct de ve
dere, al entuziasmului politic, al 
entuziasmului revoluționar. (A- 
plauze puternice, prelungite).

Dorim să vă mulțumim în nu
mele delegației.

Trăiască prietenia dintre popoa
rele României și Cubei 1

(Aplauze puternice, îndelungi. 
Se ovaționează pentru ; prietenia 
româno-cubaneză, se scandează 
„Ceaușescu-Castro").

Luînd curtatul, în numele 
tuturor oamenilor muncii din 
Județ, tovarășul , Iile Cîșu, 
prim-secrelar. al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., 

; președintele consiliului. popu- 
lar județean,’ a adresat tova- 

• rășllor Fidel Castro Ruz și 
' Nlcolae Ceaușescu un călduros 

bun venit pe meleagurile pra
hovene.

în aplauzele prelungite ‘ ale 
celor prenențl, au luat apoi 
euvlntul tovărășii Fidel Castro 
Buz șl Nlcolae Ceaușescu. 

n-ănQyvtntările au. fo®^îndelungy?(. 
c,E aplaudate, s : r.

•’« p'<.în? încheierea mitingului, to
varășul Nlcolae Ceaușescu și

De la uzina „1 flai“. coloana ma
șinilor oficiale se îndreaptă spre 
centrul orașului. MU de ploieșteal 
au venit la intlniplnarea tov'iri^’or 
Nlcolae Ceaușescu șl Fidel Câstro. 
a celorlalți conducători de partid 
șl de «tat români șl cubanezi ■ Se 
flutură stegulețe românești șl cuba
neze. bucheto de ftorL Mulțimea 
nplaudft îndelung, ovaționează pen
tru colaborarea multilaterală dintre 
partidele, tarile, si popoarele noastre.'

Dintr-o mașină deschisă, escortată 
de motoclcllști. tovarășii Nlcolae 
Ceaușescu- și Fidel Castro răspund 
manifestărilor prietenești adresate de 
cel ventil In- intimplnare.

Se parcurge principala arteră a 
orașului șl se ajunge In Piața cen
trală din. fața sediului comitetului 
județean de partid. O gardă de o- 
noare, formată din militari al for
țelor noastre armate, membri oi 
gărzilor patriotico și tineri din de- 
tașameninie de p-cgflUre pentru a-, 
părarea patriei, prezintă onorul. Se

Revoluționar al Republicii Cuba, au 
participat la un dejun oferit la Insti
tutul da rereetări pentru viticulturi’ 
și vlnificațle Valea Călugărească.

______________ ■ Au participat., conducătorii de 
îta^ânta.~jr tovarășul'șjdel C&rtro^j partid șLde frtaț.român| șl cutapc^ 
Ruz. prlm-secretar nl Comiie'ulm - care nu.Jn.sota >pa tovarășii NlgpjM.. 
CMhffigjWl (’Partidului Ctknunlrfîsdta.^ Ceaușoscn; șl FldoLCasteo RuzriIn-vl- 
Cuba, prirri-miitaitru al tGuvernuhii- rita ta Ptolești, reprezentanți1 ai or-

Ceaușcscu și Fidel Castro Ruz, 
a cclorlalii conducători de 
partid și de stat 
și cubanezi, mulțimea 
piață aplaudă șl ovaționea
ză cu entuziasm șl scan
dează „România — Cuba“, 
„Ceaușescu,— Castro". Exprl- 
nitndu-și sentimentele de prie
tenie și solidaritate kitemnțlo- 
nallstă față de poporul cuba
nez, miile de oameni al mun
cii prezenți la acest miting 
spontan dădeau glas convinge
rii că .prietenia frățească, co
laborarea multilaterală dintre 
.cele dmîă țări șl _ popoare so 

ris vor,-.întări și-mat-multfi-Inj^?’^ 
tto tereștri 'ambelor țărL al oinltă-oii 

i.Aîțnn’țaHl&ri sdtialistețis'alTCătizer- < 
socialismului și păcii In lume.

tovarășul Fidel Castro Ruz tai 
string călduros mllnlle, răs
pund mani fes țări lor priete
nești adresate de miile șl mii
le de participant! la miting.

Atmosfera, de mare Însufle
țire în care s-au desfășurat 
mitingul și Întreaga vizită a 
conducătorilor de partid și- de 
stat ai României și Cubei in 
municipiul Ploiești a consti
tuit o nouă expresie preg
nanță a adeziunii poporului 
nostru ta politica PartlduipI 
Comunist Român de dezvolta - 
re continuă și multilaterală a 
relațiilor cu țările socialiste, 
de colaborare cu toate iw- 
jioarele lumii, o manifestare 
pu temică^a ,sen ti me n l ejo j. ta ță, 
de Cutai ■s’octalistâ,' 'dP prietdb 
nle și solidaritate. '

Doresc, în primul rînd, să salut 
în numele dumneavoastră pe prie
tenul meu, Fidel Castro, conducâ- 
torul '
America, 
urale).

Cunoaștem, Intr-adevăr, lupta 
grea pâ care a dus-o poporul cu
banez sub conducerea, partidului 
comunist, lupta grea pe care o duce 
astăzi pentru ■ edificarea soctalls- 
.mulul; știm că n obținut succese 
mari,. în ciuda condițiilor grele ta 
cnwj șl-a desfășurat și Ișl desfășoa
ră activitatea. Da aceea, ne bucură 
aceste succese și dorim poporului 
cubanez .să obțină succese tot mal 
mori ! Să fie sigur de sprijinul po
porului român, al tuturor țărilor 

’socialiste 1 ‘
trrale).

Este adevărat, lupta revoluționa
ră, lupta împotriva imperialismu
lui, colonialismului, neocolonlalls-

■ mulul cere fermitate, unitate — și
■ noi trebuie să facem totul pentru d 
realiza' toate condițiile de care de
pinde triumful acestei .lupte. Sîn
tem siguri că vom triumfa. ■ (A- 
piauze puternice, prelungite).

N.u pot să nu folosesc acest pri
lej' ^pentru a adresa, salutul nostru 

"frățesc poporului vietnamez, pen
tru fa exprimă deplina noastră soli
daritate cu lupta sa'dreaptă șl pen
tru a-î asigura de tot sprijinul nos
tru, pînă ta victoria finală. (A- 
plauze prelungite, urale).

Nu doresc să- mai.mă ocup de 
alțe probleme Internaționale.’' Poli
tica,, Partidului Comunist Român 
este d politică de unitate, de soli
daritate, de pace și colaborare In
ternațională cu toate popoarele lu- 

• mii. (Aplauze puternice).
Vizita delegației de partid și gu- 

. vcmamentale cubaneze, ,ln frunte 
cu tovarășul Fidel Castro, este o 
expresie a reiațiilo- de- prietenie 

.dintre partidele șl popoarele noas
tre, o expresie a dorinței de a în
tări solidaritatea noastră in lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
victoria cauzei socialismului. (A- 
piauze puternice, prelungite).

împreună cu tovarășul Costro, 
am vizitat două unități din orașul 
dumneavoastră; Este adevărat că 
de in ultima mea vizită în aceste 
unități s-au mal obținut 'uneia

-'rs
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realității lor. 
exemplul său, s-a publicat 
măsură ce s-a lucrat mult, 
realiza astfel comunicarea 
rezultatelor șl trecerea lor

.Orlando Rodriguez
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cadrul cercurilor științifice studen
țești, exponate care atestă ți gradul 
de pregătire a studențitor, atenția 
deosebită de caro se bucură legarea 
invățămlntulul de practică. Institutul 
dispune do 1G ateliere șl laboratoare 
dotate cu mașlnl-unelte ți Instalații 
modeme, din caro unele realizate 
prin forțe proprii, care oferă posibi
lități studenților de a-țl forma de
prinderile practica de bază, astfel ca 
la Kflrșitul studiului toți absolvenții 
să cunoască temeinic profesia pentru 
caro s-au pregătit

Tovarășul Fidel Castro Ruz Be In
teresează de condițiile de trai alo stu
denților. Rfs.spunz!nd, gazdele relevă 
că Institutul dispune de cămine care 
totalizează 0 GOT de locuri, de can- 
•tlno-restaurant unde servesc masa 
mal mult de G (MO de studențl, precum 
șl faptul că 3 EMM) de student! mo- 
riluoșl primase bursă.

In continuare, este vizitat centrul 
de calcul cu care este dotat acest for 
de învățămlnl tehnic șl do cercetare. 
Cu acest prilej este prezentat calcu
latorul electronic „Tris-50", realizare 
a industriei electrotehnice românești, 
Instalație modernă care contribuie în 
ntod nemijlocit la pregătirea studen
ților in domeniul mijloacelor moderne 
de calcul. Cadrele didactice de aici 
informează despre preocupările lor, 
despre colaborarea centrului cu di
ferite unități industriala In soluțio
narea unor probleme practico alo 
producției șl cercetării.

In timpul vizitării institutului, to
varășul Fidel Castro Ruz s-a între
ținut prietenește cu studenții cuba
nezi cara învață In această unitate 
de invățămint superior șl in atie fa
cultăți bucureșlcne.

La plecare, ca șl pe Întreg par
cursul vizitei, studenții șj cadrele 
didactice eu salutat cu aclamații pu
ternica pe tovarășii Nicolao 
Coaușescu ți Fidel Castro Ruz, pe 
conducătorii de partid șl do stat din 
colo două țări, exprimlndu-țl bucu
ria de a-1 fi avut ca oaspeți In mij
locul lor.

De la Institutul politehnic, tova
rășii Nicolao Ceaușcscu șl Fidel Cas
tro Ruz, Împreună cu ceilalți condu
cători do partid țl do stat români șl 
cubanezi, Iți continuă vizita prin 
Capitală, indreptindu-so spre unul 
din noile șl modernele sale cartiere 
— Drumul Taberei.

In fața unuia dlnîre marile com
plexe comerdale ale cartierului se 
fata ua popas. 'Șjț^cl,
Lrastju, muljlmoa acLamâ. ovațio- 
ii cază; l'e o maia ’ pecarii,’lîftlm- 
bil'e cetor două" țâri, eră Înscrisă u- 
raroa „Trâ Iască șl să so întărească 
prietenia frățească dintre poporul 
român șl poporul cubanez

Tovarășul Gheorgho Cioară, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.IL, prim-secrotar al Comite
tului municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, pre
zintă pe scurt oaspeților preocupă
rile urbanistice actuale și do pers
pectivă ale edililor orașului. Refe- 
rindu-se la cartierul vizitat — Dru
mul Taberei — se arată că aid, In 
ultimii ani, au fost construite a- 
partamiente in care locuiesc peste 
TOOtJO do persoane, urmlnd ca plnâ 
tn 1873 numărul tor să m dubleze.

Dlseutindu-se desjjre programul 
de dezvoltare viitoare a cartierului, 
so indică po machota locurile unda 
urmează a fi amplasate ci'.eva 
blocuri cu 20 de etaje. Tovarășul 
Nlcotaa Ceaușcscu recomandă arrii- 
tecțitor țl constructorilor să se pre
ocupe ca, In viitor, numărul blocu
rilor cu mal multe etaje să ocupe o 
pondere mal mure In noile cartiere. 
Tovarășul Fidel Castro Ruz se in
teresează de sistemele șl metodele do 
contarucție folosite, intre altele de 
modul i.i care constructorii români 
aplică metoda cofcajctor glisante.

Se vizitează apoi unul dln« com
plexele comerctalo alo cartierului.

...Se străbat din nou marile bule
varde alo Capitalei, grupuri masive 
de cetățeni aclamă, flutură stegulețc. 
Coloana mașinilor se îndreaptă spro 
zona de oud-esî ■ orașului, undo se 
află un alt mare ți modern cartier 
de locuințe — Titan. Acest ansamblu 
ocupă o suprafață de pesta TOO do 
ha ți numără in prezont o popu
lație cte aproape 180 (MB de locuitori. 
Alături de marile blocuri, alei s-au 
construit numeroase complexe co
merciale, școli, o mare țl modernă 
policlinică, cinematografe. Se tra
versează cartierul cu bulevardele 
6ale largi, de-a lungul cărora se 
Înalță siluetele zvelte ale «sutelor de 
blocuri, Încadrate armonios do spații 
verzi, de peluze cu trandafiri. Se re
marcă ți aici preocuparea edililor de 
a se asigura condiții tot mai bune de 
locuit oamenilor muncii din Capitală.

Coloana mașinilor oficiale se în- 
dreaptă upol spre Ploiești.

După vizita In Capitală, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publici! Socialiste Romftnln. Împre
ună cu tovarășul Fidel Castro Ruz, 
prlm-secrotar nl Comitetului Central 
nl Partidului Comunist din Cuba, 
prim-mlnlstru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba, au fost 
oaspeții oamenilor inundl din muni
cipiul Ploiești, .unul dintre principa
lele orașe industriale ale țării, cen
trul da gravitate al Industriei peizo- 
llere românești.

Cel doi conducători de partid șl de 
Btat au fost Însoțiți do tovarășii Emil 
Bodnaraș. Gheorgho Pnnft, Ton Io
ni ță. Teodor Marinescu, țelul secției 
relații externe a C.C. al P.C.R., Bu
jor Almășan. ministrul minelor, pe
trolului șl geologiei. Gheorghe Oprea. 

| consilier la C.C. al P.C.R.. Petre Io- 
ntscu, ambasadorul României li Ha-

vana. do alte oficialități românești, 
precum șl de tovarăși! dr. Carlos 
Rafael Rodriguez Rodriguez. Flavio 
Bravo Bardo. Jose A. Naranjo Mo
rales’. Anialdo Ochoa Sanchez Omar 
Iser Mojena. _______ ____
Puertas. Osmany Clenfuegos. Nico
las Rodriguez Aatlazaraln, ambasa
dorul Cubei la București, do alto 
pensoane ofldnle cubaneze.

De-a lungul întregului traseu pinii 
Ia Ploiești. împodobit cu drapelele de 
etat ale Repubiicii Socialisto Româ
nia și Republicii Cuba, numeroși ce
tățeni din comunele prin care a tre
cut coloana mașinilor oficiale au sa
lutat cu căldură pe conducătorii do 
partid șl de stat ol României șl Cu- 
beL

La intrarea în județul Prahova, 
oaspeții au fost lntlrnplnnțl de nu
meroși oameni al muncii din comu
nele apropiate — Puchenl. Balta 
Doamnei.. Bărcaneștl. Gorgota. care 
au făcut o primire entuziastă tova
rășilor Nlcolae Ceaușescu șl Fidel 
Coslro. Se aplauda, se 
țlona ..Românla-Cuba". „Ceauș&țcu- 
Castro". •’ 'ț, Iv» ' -iîjM?''' __ _____ _ ___ -___

Pe o mare pancartă era înscrisă de fabricație a mașinilor ®1 utilaje-
, urarea zBlne ați venit, dragi oaspeți joc realizate aid Intr-o gamă, de la

din,Republica Cubad". Tovarășul Iile i ....................... ’ ■
C1.ȘU. prim-seeretar al Comișelului 
județean Prahova al P.C.R.. pre

ședintele consiliului popular jude
țean, rostește un cuvlnt de bun cosit. 
Sa oferă oaspeților tradiționala pline 
șl sare, clmbol nl ospitalității po
porului român, buchete de flori

Tovarășii Nlcolae Ceaușescu șl 
Fidel Castro Ruz. ceilalți conducă
tori de partid șl de stat români șl 
cubanezi slnt Invitați apoi eă vizi
teze Grupul Industrial do petrochi
mie Ploiești, aflat tn apropierea mu
nicipiului. La sosirea in aceasta maro 
unitate Industrială o țării, oaspeții 
elnt salutați de Mlhall Florescu. mi
nistrul Industriei chimice, de mem
bri al colectivului do conducere ol 
unltațll. do reprezentanți a! comite
tului de partid șl organizațiilor de 
masă.

Tovarășii Nlcolae Ceaușescu șl Fi
del Castro primesc onorul unei com
panii formată din membri al gărzi
lor patriotice șl tineri din detașa
mentele do pregătire pentru apărarea 
patriei; cel ctol conducători de partid 
șl de stat trec apoi In revista com
pania de onoare.

Corpul clădirii administrative era 
împodobit sărbătorește. Erau arbora
te drapelele de stat ale României șl 
Cubei. în limbile română șl spanio
lă se,puteau citi urări, de bun >o-a 
sil. Chlmiștli șl rafinorii aflat! In ’mare, 'număr po "plaUxil ’diii"'‘fataj 
corpului administrativ’ 11 ‘Intim pi nft 
entuziast pe oaspeți cu urate, cu ge
neroase gesturi de prietenie, cu flori.

în fata unei sugestive machete sint 
prezentate unele date despre Instala- 
UUe acestei unități, care cunrinde o 
mare rafinărie șl un combinat petro
chimic ce prelucrează anual circa 4.3 
mlEoano tone de liteL Se dau expli
cații In legătură cu diversitatea pro
duselor petrochimice obținute. In le
gătură ca noile capacități do produc
ție aflate tn construcție șl a căror dara 
în funcțiune va face ca această uni
tate, caro Ișl aniversează In curlnd 
un deceniu de existentă, să realizeze 
mal mult de jumătate din producția 
Industriei chimice a județului Pra
hova. Este cunoscut că produsele fa
bricate lntr-o gamă foarte largă th 
cadrul acestei unitati pătrund po nu
meroase canalo In circuitul econo
mie! naționale si găsesc o amnlă g j- 
llcltaxe Intre produsele exportata. La 
ora actuală, jumătate din producția 
este destinată exportului, 
de țări.

Oaspeții vizitează apoi InstalatUla 
do distilare atmosferică .11^,
stalațlUe de reformare și do cracară 
catalitică, undo se produc benzine cu 
cifră octanică ridicata, instalația ae 
pirollză, unde sa realizează materii 
primo pentru Industria de mas® plas
tice. Oaspeților li se prezintă pa 
parciusul vizitei la rafinărie - dteva 
din produsele acesteia: bonzlnc cu 
cifre octanice superioare, diferita 
hidrocarburi aromatice ete. Tovarășul 
Fidel Castro ee interesează de carac
teristicile unora din aceste produse, 
da provenienta materiilor prune, ae 
destinația produselor finite.

In a doua unitate vizitata a 
Grupului Industrial de petrochimic 
Ploiești — Combinatul petrochimic 
— oaspeții au avut poalblfitatea să 
remarce nivelul ridicat de automa
tizare a proceselor tehnologice. To
varășul Fidel Casiro este lncunoștln- 
țat câ o mare parte din instalațiile 
combinatului au fost conceputa șl 
realizate de ' apeclaliștil români, ca 
urmare a dezvoltării continuo a in
dustriei noastre construetoaro do ma
șini. capabi lă astăzi să asigure cea 
mal maro parte a nevoilor In acest 
domeniu al economiei naționale. To
varășii Fidel Castro, dr. Carlos Ra
fael Rodriguez Rodriguez. ceilalți oas
peți cubanezi manifesta interes fata 
de procesele tehnologice modeme fo- portantă industrie de fabricație o u- 
laslle aici, cer explicata in legătură J" 
cu caracteristicile unor agregate, oe ' 
Interesează de calitatea produselor urmeze orice țară care tinde să
și de perspectivele dezvoltării aces
tei unltăU.

Vizita la Grupul industrial da 
petrochimie J ' "
în aceeași 
în care a 
turat. După ce a mulțumit gozttalor 
pentru primirea caldă, ospitalieră, 
tovarășul Fidel Castro semnează in 
Cartea de onoare a unității : „Deși 
ceartă, vizita Ln această unitate a 
fost foarte folositoare pentru noi. 
Grupul Industria! de petrochimie «lin 
Ploiești dovedește elocvent succesele 
României ln dezvoltarea aa econo
mică și tehnică".

In continuarea vizitei ln munici
piul Ploiești, conducătorii de partid
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șl de stat români șl cubanezi eo În
dreaptă spre o altă unitate repre
zentativă a Industriei ptoleștene — 
Uzina constructoare de utilaj petro
lier „1 Mal". cunoscuta prin produ
sele ei In multe țări ale lumii prin
tre care șl Republica Cuba. MII de 
ptoieșțenl aflai! de-a lungul, magis
tralei ce conduce spre această uni
tate industrială salută cu ospitalitate 
pe tovarășii Nlcolae Ceausescu șl 
Fidel Castro, pe ceilalți oaspeți.

La Intrarea in uzină, conducătorii 
de partid șl de stat romănl șl cuba
nezi Blnt salutați do Ioan Avram, 
ministrul construcțiilor de mașini, de 
reprezentanți al Centrale! Industrialereprezrauanp ai ventralei muusvriaie fj 
de utilaj petrolier șl nl Institutului | ' 
de cercetări șl proiectări do opeela- g 
Jltnte. g

Tovarășii Nlcolae Ceausescu șl H 
Fidel Castro trec In revistă o com- H 
panic de onoare formată din merit- g 
brl al gărzilor patriotico și tineri din | 
detașamentele de pregătire pentru H 
apărarea patriei. Oaspeților 11 ©a B 
oferă buchete de fiori. Q

Se face o Informare succintă asu- g 
pra profilului unității șl perspective- H 
lor ci do dezvoltare. Sint subliniate | 
îndeosebi acțiunile întreprinse pentru fl 
modernizarea continuă a procesului 1

tur an la altul, mai complexă, râs- g 
punzlndu-so astfel necesităților șl B 
exigențelor economie! noastre națio- N 
nale. Directorul General al Centra- | 
lei industriale de specialitate. Du- H 
milru Nlsior. relevă că utilajele fa- H 
brlcate ale! rfnt cunoscute ta 27 de | | 
țări. In Republica Cuba, do exem- R i 
piu, uzina a livrat, plnă In prezent, h J 
28 de Instalații do foraj. | )

Itinerarul prin uzină înscrie ca | l 
prim obiectiv secțiile mecanică șl H ? 
sape de foraj. Slnt prezentate cele | ț 
mal noi tipuri de sape de foraj, piese 0 l 
caro realizează înalte perfonnan- 8 i 
te tehnice. Dovadă. Inlre alte- | I 
le, șl faptul că multa dintre pro- H ț 
dusele uzinei au obținut la diferite. H t 
tiranii rîS.ffHFW«ffin .sfirntf».- H ■tirgurt internaționale dTsiliic’Jn. supe
rioară — medalia de aur. An de an. 
gama de produse s-a lărgit la 
UPETROM (cum arte cunoscută mar
ca uzinei) reallzlsidu-ee tipuri mo
dernizate de Instalații de foraj, agre
gate de cimentare, pompe de
noroi. Oaspeți! slnț Informați că. 
In acest cincinal este prevă
zut ca producția Întreprinderii să 
eu înnoiască dn proporție de 73—89 la 
suta. Paralel eu creșterea producție! 
șl diversificarea ci, ce acordă o aten
ție deosebită reducerii consumului de 
metal, preocupare centrală, de altfel, 
pe întreaga Industrie’ constructoare 

sublintazfl,; (le^fțșpnia- 
riea.icâ, In vederea creșterii prodiic- 

vrțlelr mulse . din mașinile ‘ -necesare 
procesului tehnologic "slnt ‘ realizate 
de Inginerii, tehnicienii șl muncitori! 
întreprinderii, In cadrul remarcabi
le! acțiuni do înzestrare cu utilaje do 
concepție și producție proprie, ac
țiune Inițiată de conducerea de 
partid, de tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu personal, ți care a cuprins 
întreaga noastră industrie.

Tovarășul Fidel Castro, eellalțJ 
oaspeți cubanezi m opre&c In diferite 
locuri de muncă, so interesează de 
anumita faze ale procesului tehnolo
gic, de caracteristicile tehnice ale 
unor utilaje. Răspunzlnd Inirebflril-i-r 
tovarășilor Fide! Castro șl dr. Carlos 
Rafael Rodriguez Rodriguez, gaz
dele informează că Întreprinderea 
realizează plnă acum Instalații de fo
raj pentru adlndml piuă la 6 8®3 me
tri, iar In perspectivă pregătește pro
ducția unor astfel de agregata pentru 
adlnclml pină la 8 000—10 CW metri.

Punctul terminus al vizitai la
UPETROM — platoul de încercare a
utilajelor. Erau expusa aid mal
multe Instalații do forai, agre
gata de cimentare de 400 țl
700 atmosfere,; prevenitoare de 
erupție, o gamă largă de aparatură 
hidraulică și pneumatică folosită in 
Industria petrolieră. Oaspeții asistă 
la o demonstrație de ridicare a tur
lei Instalație! de foraj F-20) 2 DU., 
cu propriile motoare folosite In lu
crările de foraj. Asemenea instalații, 
care au primit medalii de aur la lîr- 
guri Internaționale, slnt exportata șl 
în Cuba.

Colectivul uzinei este felicitat pen
tru realizările obținute, pentru inal- 

- tele performanțe alo utilajelor șl a- 
gregatelor. constructorilor 11 se u- 
rcază noi succese tn activitatea vii
toare.

Tovarășilor Fidel Castro șl Nlcolae 
Ceaușescu 11 se oferă In dar mache
tele unor instalații de forai recent 
realizate de constructorii români 

în încheierea vizitei, tovarășul Fi
del Castro a semnat tn Cartea de 
onoare o întreprinderii : „In această 
fabrică s-au realizat utilaje șl insta
lații care lucrează șl in exploatări
le petroliere din Cuba. Ne bucurăm 
că am putut să ne satisfacem dorin
ța da a eunoaște pe tehnicienii ?I 
muncitorii acestei întreprinderi, pre
cum șl Instalațiile fnbricale de ei. 
Este foarte ilustrativ pentru delega
ția noastră de a cunoaște această im- 

tllajelor șl Instalațiilor, deoarece a- 
ccsta este drumul pe care trebuie 
să-1 urmeze orice țară care tinde să 
înfăptuiască dezvoltarea. Cu multă 
frăție".

Luindu-țl rămas bun de la con
structorii de utilaj patroller, care, pe 
Întregul parcurs al vizitei, l-au ln- 
Umpinat pe oaspeți cu deosebită căl
dură șl entuziasm, tovarăși! Nlcolae 
Ceaușescu șl Fidel Castro Ie adre
sează urări de sănătate șl fericire, 
noi succese In muncă.

! 7,

Reportajul vizitei 
a fosl realizat do s
N. Popescu EOGDANEȘ11 
Mircea S. 1ONESCU 
Gheorghe PREDA

Foto : Radu Crhlescu
Damllra Ion

proguamul i
6,13 Gimnastica pentru toți.
8,sa Cravatele rcțlL 

18,05 Viața satului.
11.10 Să înțelegem muzica. Leonard 

Bernstein ta retrospectivă. în 
program : uvertura „Leonora 
IU" de Beethoven, „Marea" 
— trei schite simfonicei de 
rtebussy, uvertura „IUI" de 
Cea&ovsH.

12.M Do strajă patriei.
1X30 Emisiune In limba ma

ghiară. Emisiune de teatru : 
„Curcubeul ademenitor" de 
Tamasl Aron, ta interpreta
rea unul colectiv al Teatrului 
maghiar do stat — St Qheor- 
ghe, ta regla maestrului eme
rit al artel Toma Mlkloa. 
Versiune prescurtară șl adap
tată pentru TV. de Labar.cz 
Frida șl Victor Vlderiu.

14.10 Telesport a Fotbal : R.D.G. — 
Uruguay. Transmisiune do la 
Leipzig • „Premiul Europei" 
la dcllsm pa plată. Transmi
siune de la Fraga.

10,to Postmeridian.
17.10 Serial realizat de17,10 Serial realizat de redacția 

emisiunilor pentru tinerel șl 
, pentru copil a Televiziunii ro

mâne. Potcoava de piatră <T). 
Scenariul de Constanan Dana 
șl Nlcolae Motrtc. Regla ar
tistică : Nlcolae Metric. Pri
mul episod : „Carele ghtauru- 
lul". !rt distribuție : Gheorghe 
Cozorlel, Mlhal Mereuțfi, Li
liana Tlcău, Boris Ciornei, . 
Catița Ispaa-Berccanu. Con- 
Klantln Brezeanu. Florina 
Lulcan. Tralan Stănescu. Ma
tei Alexandru, Coreei GIrbea, 
larina Demlan, Dumitru Du- 1 
nea, Marius Marinescu, Dan 1 
Damian, Paul loachlm, Gcor- i 
ge Negoescu. Candid Stoica, > 
Constantin Drăgănescu, A- ! 
drlan Grigorlu, Constantin ’ 
Guriță. Alexandru .Voitei. I 
Arcadle Donos, George StlJu, ' 
Ion Igorov, Gheorghe Slrbu, l 
Radu Gheorghe Zaharia, Fio- 
rin Crăclunescu, Tody Dumi- ț 
trlu, Gheorghe Turcanu. Co- / 
regraOa : Doina Patrichl : re- l 
gla de montaj : Emilia An- 
dreescu șl Elena Wald ; coa- l 
tume : Anca Volcan : aceno- . 
grafia : Rodlca 1-lanaglc : o- 1 
peralorl : Mlhal Brebu. Ale- ( 
xandru Nemeș, Artstlcă Popa; 
Imaginea : George Grlgorescu, 

. Beatrice Drugă.
17,0 cintare natrieL Concura co

ral lnterjudțțean.
W,OT Reportajul sâptâmlnll : „Exis

tența a doua"; Destinul unei 
familii moldovene de munci
tori : trei trațl conduc In
stalații chimice complexe la 
Combinatul de celuloză șl 
htrtle din Suceava. Scenariul 
șl Imaginea de Horla VasllonL 

19,25 lWi da seri.
10, ®5 Telejurnal.
25,M Ih porțile Istoriei, la porțile 

luminii. Spectacol de sunet șl 
lumină dedicat împlinirii a 
t fSO de ani de atestare docu
mentară a munldDlulul Dro- 
bata Tumu—Severin șl Inau
gurarea Hidrocentrale! de la 
Porțile de Fler.

Z1.&3 Film artistic : „Hlbernatun*. 
Regla t Edouard Mallnaro. 
cu : Louis de Funăs. Claude 
Genuc. Olivier de Fun&s. 
Martine Kells'.

22,2.1 Telejurnal a Duminica spor
tivă

PBOGRAMUL fi
1M3 Promenada duminicală.. Rea- 

, ,, ,, llzatori.: Georgeta, Poslolea, 
j. i J t„ Traiăn' iHuhlea. Adblt tOprts- ■ 

cu. Regla : Anca Sandu.
I5.CT închiderea cmLtiunU de print.
23.M Deschiderea emisiunii de sea

ră. Opera In concert : „Flau
tul fermecat" de W. A. Mo
zart. Orchestra de studio șl 
corii! Rădlote'.evlzlunll româ
ne. Dirijorul corului : Aurel 
Grigoraș. Conducerea muzi
cală : Ludovic Baci.

ra,50 Săptflmlna culturală bucureț- 
tcanfi.

Sl.,63 Agenda.
st,13 Seată de romanțe.'
11, w Din lumea' șîUntel.

Retrospectivă, Wall Disney: 
„Bâțolul Părăsește cotețul".

ș

.ii

Se vorbește de obicei despre rotai 
șl însemnătatea universităților șl u 
institutelor de cercetare ln existența 
și dezvoltarea științelor In țara noas
tră șl mal puțin despre școlile știin
țifice, care reprezintă unități de 
structură decisive ln tradiția șl ca
litatea unei culturi. Mul mult încă, 
școlile științifice reflecta specificul 
național ta abordarea unor proble
me cu apartenență universală in 
știință sau ta organizarea șl practica 
InvățămlnutluL Iar fără existența 
acestui specific, o școală științifică 
este Incomplet constituită șl fără 
perspectivă de a fl recunoscută.

O școală știtațlflcă nu poate apărea 
Izolat, ci Intr-o complexă legătură 
cu alte școli științifice sau interna
ționale, Intr-o Intimă șl indisolubilă 
legătură cu cultura contemporană, ln 
primul rind națională. Este suficient 
oă cităm, ta sprijinul acestui punct 
de vedere, folosirea unul anumit stil 
șl limbi literaro pentru a-șl formula 
conținutul teoretic, metodic șl de re
prezentare nl realităților concrete 
Investlgote. .Comparați stilul limbii 
folosite In școlile științifice In epoca 
contemporană eu acel al secolului 
trecut, pentru a sesiza apartenența 
tor la cultura epodl ! Dar specificul 
activități) de Investigare șl al Intor- 
prelârll relațiilor dintre fenomene 
slnt insuficiente In definiția unei 
școli științifice, fără existența .fon
datorului șl ln continuare a condu
cătorilor In timp. Istoria școlilor ști
ințifico ne arată, fără excepție, că la 
punctul zero al apariție! tor a existat 
o personalitate, care a pus ln .miș
care energiile latente ale colectivi
tății. ta momentul istoric corespun
zător. n. Incarnat plnă-ln identificare 
o concepție organizatorică sau teore
tică. a luptat pentru Impunerea dls- 
clpltael ca o necesitate socială, o 
format elevi șl a creat astfel-o tra-

Medlclna românească Ilustrează In 
chip convingător comentariul nostru, 
prin numeroasele șl Impunătoarele ei 
școli științifice, formale fflră excep
ție în Jurul, prin competenta și de
votamentul unor personalități re
prezentative. Este foarte caracteris
tic că, în toate cazurile, toU acești, 
creatori de școală au fost și muri 
profesori. Unitatea dintre lnvățflmlnt 
șl știință, definitorii pentru ambele 
domenii, a fost permanent reprezen
tata In medicina românească. Astăzi 
ca șl întotdeauna, unul din factorii 
care asigură existența școlilor de 
medicină a fast șl este tradiția lor. 
ta numeroase cazuri seculară sau 
aproape centenară. Vom aminti. în 
acest sens, școala de chirurgie, de 
medicină Internă, de morfologie, de 
neurologie, de endocrinologie ș.a. 
Exista o impresionantă contlrriiltate 
de in D. Severeanu in Toma lonescu, 
D. Gerota.'N. HortolomeJ, f. Iocobo- 
vlcl. D. Bngdasar. la actuali repre
zentanți a! școlii românești de chi
rurgie, profesorii : Th. Burghele. I. 
Bupireanu. L Făgărășanu. I. Juvnra 
ș.a. După cum serie marilor clinl- 
denl. începută In secolul trecut cu 
Marcovlcl șl Bulcllu. oe continuă cu 
T. Nanu Muscel. H. Teoharl. D. Da- 
nlelpbolu. I. Hațleganu. I. Enescu Ja ” 
actuala generație: reprezentata de 

’ profesbriB1 -A'. Mosa. O. FodorJl I.
Brakrter, . Ț,„Splrchez. -HArfigu».^. 
Rundan sl altll.'iAceasta contlnu!ta,ie 
n generațiilor ar putea fl exemplifi
cata șl pentru alte școli de medicină.

Tocmai de aceea, una din cele mal 
dificile întrebări care se Impun re
flectării noastre este generata de 
re^ponrabUitatea actualei genorațli 
de profesori, care conduc școlile de 
medicină. Ea trebuie să albă la bază 
starea sufletească n transmllătonilul 
de ștafeta In cursa timpului, senti
mentul efemer aT ființei" noastre In 
permanenta poporului, științei șl 
culturii naționale. Ușor de recunos
cut tn această atitudine e patriotii- 
-mui ln știință, formă specifică a iu
birii de țară și de popor. Pasteur a 
spus, cu sena adine, că dacă știința

nii are patrie, savantul are una I In
tr-adevăr, prin tot ce ore esențial, 
știința este internațională al general 
umană, nu poate fi nici acaparată 
șl< n!d expropriată de nici o națiune 
sau stat — dar existența el se des
fășoară totdeauna intr-o societate 
definită și printr-un popor șl cultu
ră națională. A servi In primul rlnd 
prin crearea și practica științei na
țiunea șl poporul căruia 11 aparține 
un savant este o formă a patriotis
mului. Creatorii de școli științifico 
au fost mar! patriot!. caro au con
tribuit prin activitatea lor la con- 
«trulrea științei și culturii naționale. 
In nici un fel nu trebuie confundată 
această formă do patriotism cu na
ționalismul Îngust șl șovinismul mu
tilant. într-o societate socialista. a- 
ceastă formă aberantă de patriotism 
nici nu poate fi concepută pentru că 
anulează internaționalismul socialist 
șl rupe legăturile dintre națiuni In 
efortul lor comun În serviciul pro
gresului Întregii omeniri. Așa l-am

de-a lungul a mal mult de jumătate 
do secol, se regăsesc toate trăsăturile 
esențiale alo creatorului de școală 
științifică. In primul rind. Interesul 
nesecat pentru fenomenele ce se des
fășoară In materie vie șl o tensiune 
intensă, neobosită, care l-a susținut 
Intr-o activitate neobișnuită de ob
servație șl experimentare. A Ilustrat 
pe deplin modul propriu de reflec
tare a înfățișării lumii. In glndlrea 
omului de știință, care studiază feno
menele și caută explicația modulul 
lor de apariție. Trecerea de la obser
vația spontană la experiment șl la 
generalizarea teoretică este caracte
ristică pentru școala românească de 
endocrinologie, a-șa cum o arată șl 
principiul -unității dintre clinică și 
experiment, care este, do asemenea, 
definitorie In bună parte și pentru 
medicina științifică In țara noastră. 
Această unitate nu poate fl realizată 
fără organizarea adecuată a labora
toarelor.do cercetare. In endocrinolo
gie, tocul principal l-a ocupat biochl- 
mla. Se știe prea puțin rolul ce l-a 
avut prof. Constantin Portion In in
troducerea Investigării hlochlmlce In

-j-;

recunoscut pe marii mei profesori In 
perioada formației mele științifice șl 
profesionale după felul cum nu ser
vit știința sl n-au pus-o In serviciul 
Intereselor personale.,

în epoca noastră, noi exigențe so
licită personalitatea conducătorilor 
de școli științifice șl de învățămlnl. 

. Acumularea de noi dote prin pro
gresul științelor Impune un efort sus
ținut pentru acumularea șl conser
varea lor activă ; conținutul lor cali
tativ diferit impune noi modalități de 
predare ți de interpretare n fenome
nelor ; activitatea de cercetare a 
devenit de echipă, iar metodologia și 
aparatura Impun un Înalt grad do 
tehnicitate șl cantlftcure. In acest 
proces complex, pe care orice nrofe- 
eor conducător de școală trebuie să-l 
șlăplnească In epoca noastră, ae n- 
daugă prezența activă In formarea 
'elevilor, singura operație capabilă să 
asigure existența șl continuitatea 
unei școli științifice. Să adăugăm 
necesitalBe integrării «octale ca ce
tățean fi ca factor activ In rdsplri- 
direa științei ji culturii. Dacă le în
deplinește pe toate cu dăruire ți 
competență. II putem recunoaște ca 
pe un mare profesor — demn de 
iluștrii Iul Înaintași șl de misiunea 
ce 1 s-a încredințat In știință șl In- 
vățămlnt. demn să fie recunoscut șl 
respectat de obștea națională.

Am avut* șansa aă cunosc într-o 
perioadă decisivă a vieții rnele spiri
tuale asemenea mari profesori, cara 
au marcat, prin prezența șl activita
tea : lor, o întreagă perioadă In dez
voltarea medicinii românești. Am fost 
elevul șl, In perioade scurta do timp, 
în unele cazuri colaborator al unor 
fondatori de școală științifică, ca Gh. 
Marinescu, C. I. Parhon. Fr. Rainer, 
D. Nanu Muscel ș.a. înzestrat! cu 
generozitate, cu aptitudini pentru 
misiune^ de .medic șl lnveiUgtM^./il 
fenomenelor biologice, el se, nrotoc- 

,,taMă„.pa .fundalul nmlnUrllo^Jtnșle 
ca, luminoasarepare umane Tn is
toria culturii si științei româ
nești. In flecare " . ' .
ceva a început cu el șl a dlsaărut o 
dată cu flinta lor. lăslnd totuși, prin 
opera șl elevii tor. construclil nedi
zolvate de coroziunea timnulul •;! 
ștafete In cursa veșnic, înnoită a vie
ții. Cel mal apropiat de mintea și 
inima mea a tost profesorul Constan
tin Portion, fondatorul școlii româ
nești de endocrinologie, un strălucit 
profesor, un fecund și original om do 
știință, un militant pentru promo
varea științei românești ne plan in
ternațional. savant-cethlean devotat 
idealurilor generoase ale socialismu
lui. în activitatea Iul. desfășurată

clinică și în dezvoltarea determinis
mului chimic ai fenomenelor fiziolo
gice șl patologice. Prin devotamentul 
Iul pentru știință, prin pasiunea 
nesecată pentru cercetare șl printr-o 
muncă cu o permanență impresio
nantă — „fără vacanță" — in sensul 
comun al cuvlntului — prof. C. I. 
Porhdn o constituit un exemplu Ine
galabil pentru elevii săi. In colecti
vitatea noastră științifică a existat o 
deplină libertate de glndlre în inter
pretarea fenomenelor științifice, cu 
condiția respectării 
Urmlnd 
mult, pe 
pentru a 
rapidă a 
in circuitul normal al științe! șl prac
ticii; Exemplul de cavanl-celălean a 
fost urmat de majoritatea elevilor săi 
reprezentativi, care duc In actualita
te știința, in serviciul comunității na
ționale șl construcției sodedtamului. 
Exemplul școlii endocrinologlce ro
mânești este regăsit cu particularități 
șl In alte școli de medicină din țara 
noaslr'i. Prezentarea In complexita
tea lor ar trebui să constituie un 
obiectiv major al Istoriei medicinii 
românești.

lată de ce est« ușor de Închipuit 
ce grea responsabilitate revine ace
lora care răspund în epoca contem
porană de conducerea școlilor tradi
ționale de medicină. Nu este deloc 
ușor să preiei ștafeta operei Iul Ion 
Cantacuzlno. Gh. Marinescu, D. Da- 
nlelopoiu I Ar fi greu pentru no! să 
analizăm șl eă „decretăm" ce calități 
ri ce condiții trebuie să Îndeplinească. 
Dacă răspund acelei prezențe gene
rale a personalității unul creator și 
conducător de școală științifică — 
răspunsul este clor. Chiar aproplin-- 
du-ne de modelul ideal, nu vom avea 
siguranța unei reușite, fără reconsi
derarea fondului teoretic șl metodo
logic tradițional in aciualitate. Tra
diția unei școli științifice nu tnscom- 
n& imobilism, ci, In. primul rind. o 
platformă cara ajurează pornirea 
spre noi piste de cercetare îi de mo-r 
dalitdfi teoretice. Tocmai In această 
confruntate a cttaâ ce este vechi șl 
depășit..In „tradlțtar.cu: ceea ce estep depășit..In „tradiția; .cu ceea ce este 

§ nouisptde ■ oerspSctiv'ă In actualitate 
pentru n delașn tactica șl straleatg 
unei școli științifice — poate coasll^ 
tul prima calitate definitorie n ce-’ 
lor ce răspund de viitorul școlilor 
românești de medicină.

Am făcut această incursiune co
mentată, In problemele școlilor știin
țifice, spre a arăta, o dată In nius. 
complexitatea problemelor implicate 
Jn geneza, existenta șl apariția lor. 
precum șl rolul hotăritor ce l-au 

■ .avut fondatorii șl murea responsabi
litate a generațiilor succesive de sa- 
vanți ce le asigură continuitatea șco
lilor științifice medicale românești.

Acad. prof. Ștefan MILCU

®-.'adnotări .o âdTO’tărf o o^dhatărî
Secolul XX“ sub

Anului Internațional
Marcată de o Intir- 

rierc apreciabilă (cir
ca o Jumătate de an !), 
revista „Secolul XX" 
oferă un număr triplu 
pa 1071 (10-11-7-12) al
cătuit cu acuratețea șl 
sobrietatea cu care 
ne-a obișnuit de mul
tă vreme. De nici și 
necesitatea evidentă de 
n consacra cele peste 
S00 de pagini unui su
biect de permanent in
teres pentru creatori : 
raporturile dintre li
vresc șl originalitate, 
temă investigată in 
toate ipostazele posibi
le (de la reluarea ti
ll or teme literare la n- 
daptarea de opere, 
prelucrarea de Idei, do 
la parodiere șl pastlsă 
la eplgonlsm etej. In 
această suita de con
fruntări nl se înfăți
șează un substanțial 
colaj dedicat . 
mulul i'

semnul 
al Cărții

lungul veacurilor în 
literatura universală— 
Înlesnește perceperea 
actualității sl fires
cului unor date per
manent umane ca leit
motiv al unei întregi 
literaturi. Din păcate, 

.demonstrația se rezu
mă doar ia eiteva e- 
xemple (Joyce, B-och, 
Brecht, Flaubert, Va- 
lâry). Ar £1 putut îm
bogăți In substanță n- 
cest reușit număr al 
revistei evidențierea 
contribuțiilor , i rtunâ- 

blbllotecă In evul mo- neșiL în esență lnsâ, 
dern, avind In vedere cele trei numere ale 

revistei „Secolul XX" 
constituie utile șl au
toritare unelte de lu
cru pentru cei intere
sați (profesori, slu- 
dențl, cercetători), cit 
și un bogat material 
informativ pentru d-

blhllolecir, cu prețioa
se referințe și rapor
tări la dteva texte do 
Gustave Flaubert șl 
Paul Valery. Ultimul 
capitol este dedicat o- 
pere! și personalității 
prestigiosului picior 
Pablo Picasso cu prile
jui aniversării a 84) do 
ani de viață.

Intr-un generos pro
gram, colectivul re
dacțional al revistei ișl 
definește Intenția de a 
tălmăci pe Înțelesul ci
titorilor conceptul do

contextul favorabil o- 
ferit de Anul Interna
tional nl Cârtii. Par- 
curgînd textele selec
tate. avem o dată mai 
mult certitudinea po 
care o oferă cartea 
din toate vremurile ca 
simbol nl vieții. A- Utor, In genere.

sprijinul predării
Publicațiile pedagogice

științelor

studios. Tocmai pen
tru a sprijini cadrele 
didactice In realizarea 
acestor deziderate, li
nele publicații peda
gogice șl-au propus să 
dezbată mal pe larg

i-.f. . .1 - ‘ ’
țin nu atiț articole ci 
caracter general, elf 
mal ales materialele do 
îndrumare ți expe
riență pedagogică, aș
teptate cu interes de 
cititori. în flecare nu-

i Ește cunoscut locul 
i important ce se acorda 
i științelor sociale In 
i școala noastră de toaie 

gradele. Se bucură de 
largă audiență ta rta- 
dul corpului profeso
ral recomandările șl 
măsurile preconizate 
de conducerea part!- predării științcli
d'jlul pentru Îmbuna- claie.. Astfel, Im
tâțlrea predării nces- ___ _ ____ ,______ , ...
lor discipline șl valn- aprilie 1872) „Tribuna lozofia, recomandări 
rificarea valențelor lor școlii" publică supli-v ..................
educative In formarea ’ —■> ■

gogice șl-au j
dezbată mal r_ ._
In paginile lor probio- măr apar consultații 
mele complexe ale tematice pentru promele complexe. .... , .. . ,. .
predării științelor so- fesorii care predau
’“"e.. Astfel, taceplnd » ■■■

eu numărul 43 (din 8

meniul „Științe so
ciale". Cele patru pa- cai 
gini sfiptămlnalc con-

Eiiucațla cetățenească, 
Economia politică, Fi- 
• . _______ r..i
bibliografice din presă 
șl din diferite publl- 

îțli, Informații ope
rative asupra noilor

apariții In domeniul mente tematice, „Ite-
carțli politice etc. Or- vlsta de pedagogie"
ganizarea cabinetelor editează, pe luna mai. 
de științe sociale și 
modaillăUle de desfă
șurare cit mal eficien
tă a lecțiilor In acest 
cadru reprezintă de 
asemenea un prioritar 
subiect de discuție tn 
cuprinsul suplimentu
lui.

La r’ndul său, con- 
tlnutnd preocuparea 
mai veche de a ela
bora periodic supll-

editează, pe luna mal, 
cel de-al doilea’ volum' 
axai In întregime pe 
problemele predării 
tiiozoflel șl economiei 
politice. Pe lingă in
teresante șl ample 
ăezbaterl privind im
plicațiile formative ale 
problematizării lecții
lor, ancorarea lor tn 
practică. în actualita
te, corelarea cunoștin-

țelor de economie 
litlcă șl filozofie 
cele predate la 
discipline, In volum 
Blnt Incluse materiale 
referitoare la meloda 
de muncă independen
tă a elevilor In ca
drul unor lecții, ln 
tematica cercurilor pe
dagogice ale profesori
lor de specialitate etc.

Florlca 
DINUL ESCU

Autorul unor scrieri 
de factură polițistă nu 
trebuie să aburcate do 
creditul pe care 1-1 a- 
cordă cititorul ; incre
dibilul, senzaționalul, 
suspcMul au nevoie 
de un mobil verosimil 
spre care autorul să 
conducă raționamente
le lectorului prin hă
țișul evenimentelor 
neprevăzute. Numai In 
acest fel literatura de

acțiunea este compll- către
cată inutil printr-un tro
Interminabil șir de „si
nucideri" ale unor per
sonaje ce dețin mari 
secrete, ,„sinucideri"
provocate de niște ti
nere de o „frumusețe 
răpitoare". Aspectuoa
sele creaturi fatale 
rfnt psihopate ce se 
cred dubluri superioa
re ale unor gingănll; 
eu nume curios : călu-

nie, 
aceste _
glljența stilului, fra
zele rebarbative, pre
țiozitățile de o ne- 

sonorltate ; 
i care se to

âevârată gimnastică a
minții, o piatră de in- nulnțele lor do a-șl 
cercare a i mobllMțl! ... ..."
Inteligenței celui ce o 
îndrăgește. Ne-am fi

, așteptat să tntîlnlm șl ’ 
In recenta carte a lui 
Theodor Constantin : 
Doamna cu voaletă din 
Bilt-Orlent Expres. 
(Editura Militară) o 
confirmare a acestor 
deziderate. Cărțile an
terioare Izbutite, sem
nale de același autor, 
ne îndreptățeau o ast
fel de speranță. Din 
păcate, in această scri
ere înUlnim apeluri

decapita cu voluptate 
perechea mtwculă). Do 
aceste obiceiuri, apli
cate do aslâ-dată in 
planul realității uma
ne, profită o rețea di
versionistă Ispitită de 

' 'E°r- » 
(iun

plăcută
(„„.cupa In ____ _____
pea înghețata de cioco
lată, vtscoasă ca o la
vă Inofensivă mirosind 
a cacao, revărslndu-se 
peste craterul de alpa
ca. -‘’j Ca să nu mal 
vorbim de unele dia
loguri, anoste, de unele 
confruntări anchela- 
tor-anchetat de-a drep
tul banale, ce-I fac pe 
primul întristător de 
naiv, (ca In secvență 
cu falsul Balthazar, a- 
11m Rudi Steinmetz), 
conversații facile ce 
nu trezesc Interesul 
nimănui. Cum tot pe

aflarea unor Im-— 
tante secrete. C__
multe tinere dezechl- „_______  ______ _
lib-ale populează pa- nimeni nu interesează
ginlle cărții, Iar cel veșnicele ■ • - -
care le imaginează o- p»' (vru—__ _
feră din belșug și x'lme' p'lăstlce)' deblta-
fără necesitate detalii ■ - - - . ..
naturaliste. Scene. In-’

— - .... — Lrefțl trenează acțlu-
_ nsqecte fiea doar pentru a— ... , prerenta crizcle de sa-

dism ale acestor flint 
anormale, i.._.__ ___
In care pun la cate a- 
saslnatul sau asistă 
impasibile la rffrșltul 
vlcllmeL Este mal 
mult decit cu timidi
tate cenzurată in acest 
volum propensiunea

caractcrologlce patolo
gice (descrise cu lux 
de amănunte), o încli
nație manifestă spro 
trivial 
excrescențe ce 
dezvoltat pe trunchiul 
unor premise narative 
naive. Nu are rost să 
povestim acțiunea. 
Vom menționa doar că

șl fiziologic,
s-au

cător flinte
momentele 
........~ 'I

! „boldvănlB- 
me“ (vrute drept ma

te In carte de alte 
•personaje.

Să o ina! amintim 
încă o dată : roma
nul de aventuri nu e 
un gen ușor de profe
sat. Lucru pe care n-ar 
trebui să-1 piardă din 
vedere nici autorii, 
nici editurile care gi
rează apariția unor a- 
semenea cărți.

Labar.cz


Evelinei
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8 mal a avut loc la Moscova prez 
de-a 58-a ședință a Comitetului tont 

rutlv nj Consiliului de Ajutor SociI
i

a

I'

(Urmare din pag. I)

f
i

de cea de-a 25-a 
llulul.

rapid 
ca- 
alte

tării !n-

La Congresul al _V-Jea al Paril- 
tovară-

raporturiîe de colaborare economică și tehnico-științifică

QȚWLE SmiĂUSTE

Vă mai amintit! de Întrecerea

tlciparea reprezentanților unor mi
nistere șt organe centrale de stai. 
Lucrările ședinței au fost conduse de

Consiliului Ceâiral nl U.G.S.R. |

S-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE SESIUNII ȘTIINȚIFICE CU TEMA
' \ moscova ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR ȘEDINȚEI ————

Mustrarea
I
I
I
I
I
I
I
I
l mari pentru .Joaca* lor cu in-

Islalatiile electrica defecte. $i 
mustrarea ei era perfect îndrep
tățită. întrebarea este însă : va 
fi fost înțeleasă ea ața cum se

I cuclne ?

| Păcală
| construiește 
| dispensare

I
I 
I
1 către Întreprinderile Industriale 

din vecinătatea gării. ȘI •' cum 
proiectele celor două lucrări nu

I
I
IMiaraerea unuia ai

; dlgpensaruJjiL pentru 
;Ușă.nOTă, Deosamda’

I
I
| Crima

Lăsată singură intr-o 
locuinței sale din

Mare, micuța Eveline, „> 
ulrslfi de un cn, a observat din 
pdtuțul său cum, dlntr-un pe
rete, a izbucnii o lumină orbi
toare. de la care a luat foc apoi 
o pernă. Fetița a începui 
să-fi exprime cu glas tare ui
mirea fată de un asemenea 
spectacol* plnă clnd bunica, 
pusă pe gloduri de neconteni
tele el exclamații, a intrat in 
incăpere să vadă ce se fntlm- 
pM. tn minutele următoare, cu 
ajutorul locatarilor, incendiul a 
fost lichidat. Cu acest prilej, s-a 
stabilit că „lumina din perete“ 
a fost declantată de un scurt 

.circuit produs tnlr-o priză de
fectă, folosită la încâlcirea unul 
fier de călcat. Se spune că. după 

'cele intimplate. Eveline s-ar fi 
I apucat sâ-i mustre serios pe cel

cameră
Salu-

I»

Tn stația C.F.n. Alud a fost 
terminată construcția unul mo
dem dispensar medical pentru 
lucratorii de la căile ferate. Cu 
toate acestea, pinfi in prezent 
nu a Intrat, tn el nici un pa
cient Motivul 1 Nu are pe unde 
ftă intre I în timpul construcției 
dispensarului. a început execu
ția unul pasai subteran de acces

nu fost puse In concordanță, 
dispensarul a ieșit dintre sche
le cu Intrarea blocată Bineîn
țeles, nu numai pentru perioada 
de execuție a pasajului, ci șl 
după terminarea Iul. Așa stlnd 
lucrurile, singura „ieșire* ar fl 
spargerea unuia din zidurile 

. ,j a monta o 
r ^.--„.jmdată lnsă a'J-
I'."torit proiectului Jda sin„D'reeUn.. 
i fureglonal fi ’ 10JhRcr.Gluj«tnu pa r - 

afectați de situația creată Dună ■ 
cum so vede, nici Păcală nu fă
cea •treabă mal proastă Șl era 
mare meșter !

in etapa

muncesc In marea întrecere socialis
tă pentru realizarea înainte do ter- 

. men a sarcinilor de plan »e unul

în ziua do 27 mal a.c. n avut loc muncesc In mare:
ședința Comitetului Executiv -’al -Con
ciliului Central al Uniuni! Generale ____  ____ _____ ___ r_______ ____
a' Sindicatelor din Romănla. cu par- 1072. a sarcinilor prevăzute tn pta- 
ticiDaren reprezentanților unor ml- nul ■clnelnal;

Comlîetul Exe
oui

Comlîetul Executiv n analizat d? 
asemenea, situația morbldiiâtll cu 

tovarășul Virgll Trotin. președintele incapadiate temporară de muncă cu 
Consiliului Cenlral al U.G.S.R. ; anul 1071. stabilind noi măsuri me-

Com’.telul Executiv a dezbătut ®1 Bite sâ ducă la sporirea conlribu- 
aprobaî masurile sl acțiunile ce v >r 
fl întreprinse de sindicalei sub con
ducerea organizațiilor de uarilil, 
pentru tntlmplnarfei Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist Ro
mân. precum șl pentru aniversarea n 
23 de ani de la proclamarea Repu
blicii Populare Rotnflne.

Slablllndu-sa măsuri caro să ducă 
mal largă a Intra
ta antrenarea tu- 
muncil In bătălia 
înainte de termen

ț!oi sindicatelor In crearea acelor 
condiții care să asigure scăderea 
substanțială a morbidității cu Inca
pacitate temporară de muncă.

Pe . baza examinării stadiului În
deplinirii planului privind construc
ția de crose gl grădinițe In mediul 
urban. Comitetul Executiv a subli
niat necesitatea luării unor măsuri 
energice pentru lichidarea rămlnenl 
In urmă In acest domeniu, pentru 
«scurtarea termenelor de execuție si 
ieftinirea construcțiilor. De asente-

la dezvoltarea, sl 
cerii socialiste, 
turor oamenilor 
pentru realizarea 
a sarcinilor pe care partidul le pune nea, au fost discutate propunarile 
în fața Întregului nostru popor. Co- privind îmbunătățirea sistemului da
miletul Executiv a apreciat Inițiati
va șl contribuția adusă do sindica
tele din Întreprinderi la studierea 
posibilităților de suplimentare n an
gajamentelor luate In întrecerea ne 
anul 1072 de cătro colectivele de*oa
meni al muncii. Totodată, a fost sub
liniată necesitatea ca sindicatele «ă 
participe șl mal activ, cu toate for
țele. la mobilizarea tuturor celor ce

orgnnizare șl funcționare .a cresclM. 
Comitetul Executiv a analiza! sti

lul șl metodele de muncă folosite do 
organele șl organizațiile sindicale 
din județul Argeș, pentru Inîbuhăță-, 
țlrea activității politice șl cultural- 
educative de masă. In lumina Pro
gramului Partidului Comunist Ro
mân. adoptat la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1871

PE LOTRU

A fost străpunsă galeria
Petrimaau-Galbesiu

. RM. VILCEA (prin telefon 
de la Ion Stanciu).

Slmbălă, 27 mal, a avut loc 
un nou eveniment Important 
pe șantierele Hidrocentralei de 
pe Lotru : străpungerea tronso
nului principal al galeriei Pe- 
trlmanu-Galbenu <Un cadrul 
captărilor sud. Noua galerie a 
fost excc-itntă Intr-un timp re
cord. cu un ritm mediu lunar de 
124 metri liniari. Sarcina exca- 
văril tronsonului dinspre Petri-

manu șL Galbenii a revenit bri
găzilor conduse de comuniștii 
Petre Constantin șl Vaslle ,Le- 
pușheanu. Pe aici se vor a- 
vlnta apele rlurllor Latorițn, 
Galbcriu, Urdele Cioara, Zăno 
guța, Plriui Șoimilor șl Pie
trele Morii, adunate din ramu
ra sudică n munților Lotrului, 
Căpătlnll șl Parlngulul spre 
marele Irc de acumulare do la 
Vidra.

societății
Simbâtă, s-au Încheiat in Capitală

lucrările sesiunii șlllnțiflce cu tema 
„Cooperația' agricolă in etapa făuririi 
societății socialiste multilateral dez
voltate*, organizată de Academlo da 
științe sociale șl politice, In colabo
rare cu Academia deH științe’ agri
cole șl rilvlce, academia „Ștefan 
Gbeorghlu*i Uniunea : Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție 
și Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare șl Apelor.

Timp de trei zile, participant!! la 
lucrări au dezbătut o sferă largă de 
probleme privind conducerea planifi
cată a agriculturii șl prognoza dez
voltării sale, organizarea și condu
cerea unllățlior cooperatiste, eficien
ța activității economice In agricul
tura cooperatista, forme șl metode do 
cointeresare a țărănimii cooperatis
ta, aspectele socialo ale dezvolUril șl 
modernizării satului ți altele.
. Lucrările sesiunii — desfășurata în 
ședințe plenare șl pa secții, in care 
au fost prezentate ol de comunicări 
șl au luat cuvintul paște 150 dc par
ticipant! — au prilejuit o trecere In 
revistă a drumului parcurs de coo
perația agricolă din țara noastră In 
cel 10 ană de la încheierea acestui 
Sroc-es istoric, nu relevat justețea po- 

iJctl științifice a partidului nostru. 
Totodată, sesiunea a constituit ca
drul unor rodnice confruntări de 
opinii, a schițat propuneri șl solu‘,11 
pentru îmbunătățirea activității prac
tice și de dezvoltare a cercetării 
științifice. Ih lumina sarcinilor tra
sate de Congresul al X-lea nl> parti
dului, personal da tovarășul Nlcolao 
Ceaușescu.

S-a scos, de asemenea, în evidență 
rolul social șl organizatoric al coo
perației agricole In modernizarea 
agriculturii noastre șl creșterea apor
tului el In dezvoltarea întregii eco
nomii nadonale. la creșterea nivelu
lui de trai al populației.

în încheierea lucrărilor, tovarășul 
Miron ConstanLlneseu, președintele 
Academiei' de științe sociale șl poli
tice, a prezentat concluziile fieslunll.

înlr-o atmosferă do puternic entu
ziasm, porllclpanții au adresai o te
legramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolne Ceaușescu.

Subllnlindu-®e că sesiunea 0-a des
fășurat sub semnul actlvltațll crea
toare ce precede Conferință Națio
nală a partidului, In telegramă ®o a- 
rată. Intre altele :

„Conșliențl de răspunderea ce ne 
‘revine, ne angajăm față de condu
cerea partidului șl statului nostru, 
față de dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nlcotae Ceaușescu, că 
la locurile noastre de muncă vom 
mări aportul științei la dezvoltarea 
multilaterală a agriculturii, vom a- 
fiotda toată atenția traducerii în fapt 
a Indicațiilor partidului privitoare In 
mai buna folosire a fondului fun
ciar. dezvoltarea culturii plantelor 
tehnice In paralel cu sporirea pro
ducție! de cereale, îmbunătățirea 
creșterii animalelor, in scopul lntă- 

, rlril economlco-organlzatorlce a uni
tăților cooperatiste, sporirii eficien
ței economice a Întregii lor activități.

Dornice de a Intimpina cu no! suc
cese Conferința Națională a partidu
lui. flecare dintre Instituțiile partici
panta la sesiune șl-au înscris In pro
gramul lor de activitate astfel de mă- 
<surl șl angajamente, Indt să contri
buie ca acest eveniment de mare In- 
aămnălate pentru viața întregului 
nostru popor să devină Încă o victo
rie pe drumul construcției, socialiste 
in patria noastră.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
■ Nlcotao Ceaușescu. că noi toți nutrim 

sentimente pline de admirație pentru 
neobosita și excepționala activitate 
ce o deafășurați zl de zi, că vom 
acorda deplinul nostru sprijin și vom 
depune toate eforturile pentru edifi
carea «ocielătii socialiste multflalcraJ 
dezvoltata, la realizarea marilor
idealuri soelaltete și comuniste către 
care' Partidul Comunist Român
călăuzește întregul nostru popor*.

(Agerpres) ,■

MOSCOVA 27 (Agerprea). — La 23 
șl 28 mal ; > a avut loc la Moscova

‘ ~
Executiv _____ ___ __ ....
Economic Reciproc.

La lucrările ședinței Comitetului 
Executiv au participat reprezentan
ții permanenți ni țărilor membre ale 
C.A.E.R.. vicepreședinți al guverne
lor țărilor membre ale consiliului 
șl un membru îd Consiliului Executiv 
{jKjIV ÎU'vî-Jh' tjl Fit:

Federal nl TI.S.F.l. Ședința a fost 
prezidată de M. L-eseclko. reprezen- 
' ritul Uniunii Republicilor Sovietice 
_.jlalis!e. vicepreședinte ol Consi
liului de Miniștri al U.ILS.S.

Comitetul Executiv a examinat o 
, serie de probleme șl n adoptat hoiă- 
. rirl corespunzătoare in legătură cu 

pregătirea și desfășurarea sesiunii 
ordinare n Corislllulul de Ajutor 
Ecotwmlc Reciproc. ■

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 
28 mal a fost- semnată in Moscova, 
in conformitate cu recomandarea 
Comitetului Executiv ol C.AJE.R.. 
convenția privind soluționarea pe 
cale arbitrară a litigiilor de drept 
civil, decurglnd din raporturile de 
colaborare economică șl tehnico- 
ștlințiflcă Convenția a fost elabora
tă in vederea îndeplinirii hotărlril 
celei de-a 23-n sesiuni (speciale) a 

.C.A.E.R. și a programului complex 
ai adlnclrll și perfecționări! In con
tinuare a colaborării șl dezvoltării 
Integrării economice socialiste o țâ
rilor membro ale C.A.E.R.; adoptat

sesiune a consi
liului.

Convenția a fost semnală din Îm
puternicirea ' guvernelor țărilor 
membre ale C.A.E.R. de T. Toldv — 
Republica Populară Bulgaria. F. Ma- 
mouz — Republica Socialistă Ceho
slovacă. G. Wel&s — Republica De
mocrată Germană D. Gombojav — 
Republica Populoră Mongolă. M. Ja- 

-gielsM — Republica Populară Polo
nă, Gh. Rfidulcscu — Republica So
cialistă România, P. Valyl — Repu
blica Populară Ungară. M. Leseclfco 
— Uniunea Republicilor Sovietico 
SoctaUsle.
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Anton Mărtlna? din satul 
Cortun (Neamț) era certai de 
mal mulsă vreme cu ginerele 
său, Ion Bejan. In.lr-tnvi, din zi
lele trecute, el s-a decis să pună 
copăt definitiv conflictului res
pectiv. împreună eu fiul său 
Anton, l-a imobilizat pe I.B. tși 
l-a aplicat numeroase lovituri 
de cuțit, in urma cărora acesta 
a decedat După aceasta, crczlnd 
că fapta va rămlne nodcșcoperi- 
tă, l-ou îngropat Intr-un grajd 
de vite. în urma cercetărilor 
Întreprinse de organele de re
sort. criminalii s-au convins 
insă că s-au tnselat Acum II se 
Întocmește dosarul nenal pentru 
trimiterea lor în fata Instanței 
de judecată.

Pe bec
Intr-una din rite, în timp ce 

se întorceau spre caid, lordache 
Varga ți Alexandru Bende. din 
comuna Plicele (Comuna), ne- 
aulnd altceva mal bun dc fă
cut, s-au gindlt să sc la la în
trecere pentru a vedea care din 
el doi va sparge mâi mulfe 
becuri de pa stllpil plantați pe 
marginea drumului. Zis ți făcut. 
Țintafl buni. In timpul acestui 
„concurs*, el au reuțlt ti dis
trugă becuri, suporți ți apără
tori de becuri In valoare de 
3420 Id. Acum, după „omolo
garea* resultatului, urmează t<l 
li se acorda ți „premiile* ca H 
je cudn. Sâ se convingi! ți 
dumnealor că nu puteau să 
spargă alltca becuri, fără a căl
ca măcar pe... unul!

Nleolne Rada, unul dintre cei m-i! 
-burii"montatorL lucrează ,afară, 'pa 
cală, cu brigadă co' reălizeăiă 'cu- 

■Jp&rea secțiilor. fbloMhd putetpalebla 
macarale, el coboară tabla 1 groasă 
asa cum ar cobori folia dc hlrtie 
Intr-o mașină de scris. Facem cu
noștință cu această meserie care, 
gratie oamenilor, a devenit o ade
vărata artă. Coslache Marin, mal 
tlnăr. s-a afirmat ca unul dintre ce! 
mai buni electricieni. El ne arată 
că, împreună cu echipa, va monta 
la motonava de clnd mil nu n-’Ji 
puțin de zece kilometri da cablu. 
Dar nu acest lucru este cel mai im
portant. d instalarea, reglarea apa
raturii automate, cu comenzi da la 
distanță pentru pornirea agregate
lor șl pentru conducere „Radar*, 
eonda ulîrason. stația de radio — un 
întreg laborator plutitor este mon
tat de brigada electricienilor. La o- 
nienajare. la lucrările de Interior 
11 găsim pe Vaslle Lulea. Existent, 
modul de viață al marinari lor In 
timpul curselor este o problemă vi
tală care «e rezolvă încă de ne șan
tier. unde cabina de comandă de
vine o mică uzină automată, iar ca
bina de odihnă un salon cu tot con
fortul asigurat

Mecanlcul-șef. Gheorghe Bucur, 
nlutlndu-ne să cunoaștem labirintu
rile motoarelor, no vorbește deipre 
veteranii , șantierului. Tatăl său a 
lucrat In vasele pescărești, l-a pus 
uneltele In mină. El ține să exprima 
ideea de continuitate și specializare 
continuă, evoluția colectivului șl 
adaptarea tul la tehnicile moderne. 
De la magaziile șl hambarele carâ 
conslltulău șantierul de Ieri, la ha- 
lalo perfecționate, tată șl fiu. gene- 
rațlo după gcneralle au făcut îotul 
spro a-ș! da contribuita ta dezvol
tarea unltățlL Un schimb de cuvin
te cu Cornel lordache, sudor elec
tric. membrii în comitetul de direc
ție. na duce cu gîndul ta nltultoril 
de odinioară. Sl el a fost riltultor. 
s-a recalifica! că sudor și lucrează 
corpul navelor de cinci ml! do tone.

A fost o perioadă clnd ciocanele de 
nituit răsunau în întrecere pe Du
năre, iar ecoul lor Însuflețea splrilnl, 
unei competiții palpitante, urmărite ' 
de întreaga țari Cu un sfert de se
col In tumul, întrecerea dintre 
Turnu-Scverln șl Galați căpătaso 
proporții epopeice. Pe ntuncl. sân

ii In Oltenița abia Isl înfirloa 
ita pe fluviu. Dar tată

■ îpi- SV; i*’. ț

acum. Intr-o întrecere cu aceste re
putate șantiere, Oltenița rovine in 
actualitate cu realizări presfla'.oavî.

Marin Hulea, președintele co.asl- 
î llulul.f«indicai, nd. vorbește despre

■ această Tnlrecere care a - făcut ca 
jjjârit&rcle navale1 Oltenița să pri
mească o distincție cu care s-au 
obișnuit de-a lungul anilor. Compe
tițiile determină tot faîul de compa
rații între porturila induatriaki ale 
țării. Șantierele de ta Oltenița au 
dat anul trecut o motonavă de cinci 
mH de tone paste plan, au realizat 
un Indice superior la producția de 
export, ta producția marfă, ta pro
ducția globală ele. Ml se explică ce 
mari eforturi feint cerate spre a
da ‘o motonavă peste plan. Djz.tai- 
terlle pa această temă mi se par 
de-o dreptul captivante. Sintem o- 
blșnulțl cu întrecerile șl /clasamen
tele sportive șl artistice. întrecerile 
Intre marile colective Industriale ou 
însă un aspect muli mal grav și mai 
profund. Ele întrețin spiritul de e- 
mulaiie șl stabilesc Ierarhii corecta 
In determinarea valorii 
șl operelor lor.

Nimic din tot ce vedem 
șantierelor nu «Să locului 
mișcă. Locul gol rămas 
unei motonava care a crescut luni 
(îe-n rlridul ea un tura dc otel în
cepe ®fl tic luat de stivele dc mate
riale. de bioc-secțil. de schelete ce 
se împlinesc treptat șl urcă soro 
văzduh, sub agitata activitate a ma
caralelor. Iar teritoriul activ sa ex
tinde. Se vor construi halo noi. w 
vor adăuga noi utilaje sl Instalații 
la cele existente, bo va termina con
struirea bazinului da Iernat. In ur
mătorii trei ani capacitatea șantie
relor se va dubla față de anal de 
început al cincinalului. Număr ma
caralele de ridicat afară șl
'«----- T- Î-..4S*------ ' e-i

s-au

ii

oamenilor

in. narcui
Totul so 

in urma

caralele de ridicat afară si înăun
tru, în viitor vor fl si mal multe. 
Puterea lor exprimă puterea sporită 
a oamenilor de pe șantier, puterea 
uneltelor lor uriașe cu care oficiază 
emoționantele desprinderi de țărm.

După un sfert de secol. Oltenița 
a devenit o uzină de lansare Dcntru 
remorchere. pasagere. mdtonav». 
ceamurf. nave costiere. salvatoare 
maritime, drăgl șt alto tipuri de 
vase ce și-au clșilgat un nume Si o 
reputație de-a lungul fluviilor muri 
șl ol litoralului. în felul acesta. Du
nărea șl oamenii — cuprinși In marea 
inlreccre pentru îndeplinirea cincina
lului înainte de termen — s-au pua 
intr-iun' acord deplin, alcătuind unul 
din pilonii Importanți al Industriei 
noastre moderne.

Timp de două zile. In Capitală 
s-au desfășurat lucrările celei de-u 
IV-a sesiuni de comunicări tehnlco- 
ștllnțlflce a institutului de cerceiări 
telecomunicații; la care nu parllcinat 
numeroși Ingineri, tehnicieni din 
unitățile de exolootare. Întreținere 
șl proiectare, cadre didactice univer
sitare altl specialiști.

In cadrai acestei reuniuni științi
fice. nu fost analizate nrlnclpalelo 
rezultate obținute in domeniul res
pectiv — conceperea șl executarea 
unor fiubansamble de automatizare a 
rețelei telefonice, urbane șl Interur
bane. mecanizarea operațiunilor poș
tale. extinderea recepțlonărll progra
melor de televiziune ne aproape în
treg teritoriul tării. De asemenea, 
s-nu examinat sarcinile Importante 
ce revin șl in etapa actuală cercetă
rilor.pe. lărimul telecomunicațiilor^ 
din țara’noastră-

f. fi
*

Sub auspiciile Academiei Republi
cii Socialiste România, in zilele de 
20 șl 27 mai, a avut loc la Bucu
rești un colocviu de lingvistică ma
tematică. la cnre nu participat aca
demicieni, cercetători. cadre didac
tice univeraliare. matematicieni șl 
lingviști.,

în cadrul lucrărilor, nu fost pre- 
..Modele statls-

■Ș

zentate referatele :
tlce In lingvistică* de prof. Edmond 
Nleolou ?! dr. Constantin Bălăceanu. 
..Statistică sl lingvistică teoretică* 
de dr. Alexandra Rocerlc. „Metode 
topologice in Unglvsțlcâ* de Liana 
SchwQrt-Popa Burcă, „Limbajul 
științei* de dr. Sanda Eretescu. „Pre
ocupări recente In lingvistica mate
matică” do prof. Solomon Marcus. 
„Clasificare. Identitate gi logici — 
cu mal multe valori* de acad. Grl- 
gore C. MotalL

Colocviul a evidențiat realizările 
șl ^perspectivele do dezvoltare ala 
cercetării, românești In acest dome
niu al științei.

_K

La galeriile de artă „Orizont* din 
Capitală s-a deschis, slmbătă la e- 
mlnză, „Salonul- earlcalurlsUtor*. e- 
dlțta 1872. organizat de Uniunea ar
tiștilor plastici Expoziția reunește 
aproape 120 de desene umoristice, 
realizata de caricaturist! din întreaga 
țară. !ntr-o mare varietate de viziuni 
șl tehnici artistice. Iri rindul ce
lor 34 de exnoznntl. alături de nume 
consacrate ale genului, cum slnt 
Matty Aslan. Nell Cobor. Gheorghe 
Chlrlac, Clk Domndlan. Fred Ghe- 
nădescu. Etigen Tara rs n„ figurează 
numeros! tineri creatori.

*
Slmbătă. a părăsit Cnollnla dele

gația societății „Mlhal Emlnesru* a 
Unlversltațll din Freiburg, care a 
participat la lucrările celui de-al 
X-loa colocviu ol societății cu tema 
‘.CuKură eiironcnnfi — cultură româ
nească in șecolul aJ-XlX-lșa*.-desffl- 

' jurat; ta lăjL- in zilele 'î<îb':1 20—22 
mai a.c. '

- *

CLUJ (Corespondentul ..Sclnlell*. 
Alexandru Mureșan). — T'.'nu de 
două zile 6-au desfășurat’Ia Ciul lu
crările simpozionului național do 
Imunologle. Simpozionul a dezbătut 
în cadrul n peste 50 de comunicări 
prezentate do spcctallsti d!n Bucu
rești; Ciul. Iași. Tlrgu Murea pro
bleme privind intervenția proceselor 
Imunltare In paloaeneza unor boli 
dlecstlvo. valorificare clinică , a me
todologiei do Investigație lmunoKWl- 
că etc. Au fost luate fn discuție pro- 
cose Imunopatologlca în bolile dl- ’ 
gestlve.' manlfosUirUe clinica si blo- ! 
logice ale acestor procese sl altele. [ 
Parilclnanțli au vizitat șl instituții î 
sanitare șl laboratoare din Cluj. Ia 
festivitatea de deschidere au fort 
prezențl reprezentanți nl organelor 
locale de partid șl dc stat, cadre de 
conducere ale Institutului de medi
cină șl farmacie șl a filialei din Ciul 
a societății științelor medicale.

(Agerpres)

' I ■ .

i-

!

Moffe pwțî maritime 
ale P. D,

Cu lente piruete aeriene, maca
rale puternice depun In calele va
poarelor încărcături de tot felul : 
minereuri de fler, laminata din fon
tă și oțel, utilaje industriale, fructe 
șl tutun destinate exporluluL Trau- 
lere abia isoșlle din larg trimit, pe 
fluxul convelerelor spre secțiile fa
brici! de prelucrare a peștelui, bo
gata lor Încărcătură alb-arslntle. In 
docuri. sudorii prind In nituri ar
mura de oțel a viitoarelor nave. Ia
tă multiple unghiuri sub care se 
Înfățișează activitatea coildlană In 
maloritatea porturilor din R.P.D. 
Coreeană.

Peninsula coreeană, uriaș pinten 
de pămlnt ce so scaldă In valurile 
a două mări — Marea Galbenă și 
Marea Japoniei — oferă, prin condi
țiile eale naturale șl geografice, po
sibilități deosebite de dezvoltare a 
navigației șl pescuitului Mările l-au 
dantelat țărmul, croind o sumede
nie de golfuri — refugii pentru na
vele încolțite de furtuni — și l-nu 
dăruit renumitele „dimineți llnlștl- 

’.X^Șl tbt;‘We' .constlttilo' uiă ifte- 
pulzăbli , rezervor hntural.de _ hra- 

' nă pentru oameni. Dar vnloHfica- 
carea acestor potențe In folosul po
porului cordean s-a putut înfăptui 
pe deplin obla după Izgonirea co
lonialiștilor japonezi șl instaurarea 
puterii populare. Reconstruirea , ve
chilor porturi,' modeste, nelncăpfi- 
toare, redlmenslonarca s! moder
nizarea lor. amenajarea de noi cio
curi pentru fabricarea primelor am
barcațiuni metalice cu motor, apa
riția celor dlntll traulere. crearea 
unpr șantiere do mare capacitate, 
perfecționarea tehnologiilor șl ■ me
canizarea lucrărilor grele slnt tot 
atltea trepte nle progresului pe care 
le-au urcat constructorii navali co
reeni. Astăzi, industria navală a 
R.P.D. Coreene dispune de nume
roase ansambluri portuare, eu șan
tiere pentru construcția de vase. Do 
curind. la Clboncijin a primit bo
tezul apel un cargou de 5 OM tona, 
construit lntr-un tlmn record, care 
poate Iun la bord 3»â de perxonne 
șl o încărcătură de 1700 tone. Este 
In curs do construcție nrtma navă 
de‘ 10 Cffl) tone din R.P.D. Coreeană.

în ultimii ani s-a dezvoltat 
pescuitul expedlțlonnr (pești, 
racatlțe. stridii, crabi, alge șl 
vietăți acvatice), care are o mare 
însemnătate pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale și ridicarea bu
năstării populației.

Slnpho este una din principalele 
baze do pescuit, adevărat complex 
mnrillm pentru expediții îndepăr
tate și de lungă durată in mijlocul 
oceanului șl peniru lndustrlaiirarca 
peștelui. ‘ Operațiile de pescuit elnt 
mecanizate. Așezați fiecare la locul 
lor de muncă, pescarii urmăresc a- 
paraleîe de , detectat bancurile do 
pești și dirijează mașinile care au 
preluat munca lor grea. Expedlțlllo 
se soldează cu caipturl din ce in ce 
mal bogate. în prezent, la baza din 
Slnpho ce acumulează In decurs do 
două zile tot atlta pește cit se pes
cuia înainte de eliberarea 
tr-un an întreg.

I

dulul . Mundi din , Coreea. _____

în perioada 1871-1878 de 1.7 ori. Vor 
fl! redimenslonnta porturile Nnm- 
pho. Hlnam, Cilongdjln șl altele. 
Flota R.P.D. Coreene va fl comple
tată cu nave moderne, da 10 0©0 și 
jxțste 10 OM) de tone ; ee va Introdu
ce mecanizarea complexă a pescui
tului fn vederea măririi considera
bile n producției, care urmează să 
totalizeze In ultimul an al actualu
lui plan scsenal,'1.3 milioana tone; 
ea va lnclieln acțiunea de construi
re, In locurile de producție ei con
sum. a unor unități frigorifice șl de 
congelare In vederea Industrializă
rii șl păstrării peștelui.

Toate aceste prevederi, pe care 
harnicul popor coreean a SI înce
put să - ie traducă in faptei slnt 
menite să pună In valoare Inepui
zabilele resurse ale mărilor, să ri
dice pe o nouă treapta de dezvolta
re un sector de mare eficiență eco
nomică. z

Gabriela BONDOC... _ j
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Actualitatea la fotbal
Astăzi, în divizia A

J Astăzi ®e desfășoară Jocurile 
ț celei de-a 25-a etapa a cnmpio- 
« natului diviziei A la lot-
1 bal. In Capitală dc la ora 
( 17.38 pe stadionul Reoubll-
l cil. se Intllnexc Rapid sl CrLțul 

Oradea, lor pe stadionul Dlna- 
l mo. echloelc Dlnamo șl Jiul Pe

troșani. în tară au loc următoa
rele partide : Farul Constanta— 
U.T. Arad : Steagul roșu Bra
șov—Steaua; A-S.A. Tg. Mureș—

C.F.R. Cluj ; Universitatea 
Cluj—Petrolul Floleșll ; F.C. 
Argeș—Universitatea' Craiova; 
S.C. Bacău—Politehnica Iași.

R.D.G.-Uruguay 1—0
Peste 25 080 de spectatori nu 

urmărit ieri la Leipzig inlllnt- 
rea internațională .amicală do 
fotbal dintre echipele R. D. Ger
mane șl UruguayuluL Gazdele 
au repurtat victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0), prin pundul mnr-

î

Campionatele de baschet
Crlșui. în acest fel. Rapid a totali
zat 53 de puncte. I.ELF.S.ț ore 53, 
Politehnica 52, Crlșui 44. în acest 
fel, rapldlstete nu nwl au rilcl o e- 
moțle ; Indiferent do rezultatul de 
astăzi (cu LE.F.S.), se pot consi
dera campioane I Echipei studente
lor de la I.E.F.S. l-a mal rămas doar 
șansa ocupării locului necund ;
ceasta se va întlmpla numai dacă 
vor obține victoria, altfel Politeh
nica (anticipat, ------- ’
astăzi cu C 
treacă pe locul 
coșavcrajuluL

Oricum, amatorii de ! baschet 
au de urmărit două derbluri de 
veche șl frumoaiă tradllie : la 
București (do la ora 10) | Rapid— 
IJS.F.S. ; iar la Ploiești, Dlnamo— 
Steaua.

Iert penultima, astăzi ultima etapă 
a campionatelor națloțtaie de baschet. 
Turneele finale — cel masculin In 
sala „Victoria* din Ploiești, cel fe
minin tn sala „Dlnamo* din Bucu- 
X— au reunit die patru formații, 

ele clasata dună turneele prea
labile : Dlnamo, Steaua, Politehnica 
București ri Universitatea Timișoara, 
respectiv — Rapid, I.E.F.S., Politeh
nica București șl Grișul Oradea. Dacă 
in campionatul echipelor masculine 
soarta ilțluiul era pecetluită — dina- 
niovlșUl bucureșlcnl fiind de vineri 
virtuali cîșîigâtori. supremația lor 
conturlndu-se, de altfel. încă de mal 
mult timp — In campionatul feminin 
titlul șl l-au disputat. Intr-o luptă a- 
prigă, pasionantă, irel formații, fle
care cu speranțe șl posibilități reale 
de a-1 cuceri ; reste vorba de Rapid, 
LE.F.S. șl Politehnica. Partidele de Ieri 
— înaintea cărora șansele la titlu 
apăreau egale pentru toate trei — au 
dat insă răspunoui definitiv. Ilapl- 
dlstele au Întrecut cu 58—52 pe Poli
tehnica, iar I.LLF.S. cu 83—40 pe

oțle ; Indiferent do rezultatul de 
ităzl (cu LE.F.S.), so pot consl-

a-

ripat, normal, victorioasă 
Crlșui) are posibilități să 
1—’ secund, pe baza

Trenul

uc l— U iu—U|g puii pUAlVWVU ..„•• 
cal da Imwcher in mlnulul 88.

I

Singe

a fost salvat
Pornifl cu trenul de mărfi nr. 

87IJ2 spre lațl. șeful de tren 
Dumitru Danei tl frlnarul Va- 
sile Lupu cu observai la un mo
ment dat că un vcyon citternă 
luase foc. Ce se intlmplase ? Pe 
caroseria vagonului, in care 
mal înainte se transportase sulf, 
rămăsese praf de mit care se 
aprinsese de la o «eînteie. Pe
ricolul era iminent. Alte două 
cisterne puteau lua foc tn orice 
moment, iar trenul era amenin
țat cu deraierea. Cei doi au se
sizat tnsd primaidia la timp si 
astfel trenul a fost oprit in sta
ția Munteni, unde, cu ajutorul 
sllngătoarelor si al asiei, incen
diul a fost înlăturat. Astfel, tre
nul si întreaga sa Inctlrcdlurd cu 
fast salvate.

Rubrica redactâlO do i 
Dumitra TSHCOB 
Ghcorqhe DAVID 
5> corespondenții „Srînleîi”

cinema
a Ancheta de la hotel Excelsior i 
FESTIVAL 
1BJ3; S9,«,o Chid se Ivesc zorile : LUMINA
- 9: 11.13; 13.»: 10; W.5): S3.«.
a Trafic t PATRIA - 0,53; 15,13;
13; 17.43; S33, CAPITOL - 0,15:
11,»; 14; 16.15; 18,»; SL FEROVIAR
— s: îi.is: 13.30; u.45: i».u; aja. 
a Felix șl Olllta t CENTRAI. — 
6.13; 11.»: 19; 19,30, BUCEGI - ÎS; 
10.43, La grădină - 19.43. FLAMU
RA - 10: 16: 10,».a Inima e un vlnător singuratic i 
SCALA — 8,30; 11; 13.»: 18;
18.»: si. ț,a Goya t FLOREASCA — 13.19:18. a Robin Hood t LUCEAFĂRUL — 
8.K: ti; 13,30; 18; 18,»; 31. BUCU
REȘTI — 0.30; 11; 13.33: 10; 18,30; 
SI, FAVORIT — 10: 11,5): 1330; 18;

GRADINA DOINA — 53, 
GRADINA CAPITOL — 39.a Astă-seară dansăm în lamlllc t 
VICTORIA — 8.43: II: 13.»: 10: 
18.30; îl. DACIA - 9: 11.13; 13^0; 
10: 18,13: M.M, VOLGA - S: 11,15; 
13,33; 10: 18.15: 39.33. MIORIȚA — 
S: 11.15; 13.33: 19: 18.nu 30.». GRA
DINA SELECT -,K>.a Doamna șl vagabondul : EX- 
CE’JMOR - 11.15; 13.»: IS; 19.13 
29.33, MODERN — 0: 11.15; U.K 
18! 18,15; K),®3. la grădină

11.13: 13.M; 14;

a Silvia i BUZESTI — 15.M: U, la 
grădină - K.ia.
o Toamna thcyennHor : GRIVITA 
- 8; 12,15; 19; 1S.S3, MELODIA — 
0; li»; 19; 10,K). GLORIA — 0,13; 
12.»: 19; 10,33, TOMis - a; 15.13: 
19. Ia grădina - 1S.43.
a Actele, vă rog ! — 10; 15; 14, 
Șelcul alb — 19; 18,13, Timpul pre
zent — raja : CINEMATECA (sala 
Union).
o I’ulcrca șl Adevărul : MUNCA
Ș- l.w: 10.
• Program de draene 
pentru copil i DOINA — 
II.»: 13,43.

Mary Poppins s DOINA
.13: 39.

Un minut de reculegere : VII- 
3RIH. - 13.43: 18.

• IntUnlre eu o necunoscuta : 
VIITORUL - 33.15.
o Evadare din Planeta maimuțe
lor : LIRA — 13,33; 18. la grădină
— B9.1S. GTULESn — 11:15.W; 18: 
soja.a Preria i DRUMUL SĂRII — 
15.»; 17.43: 25, MOȘILOR — 13.33: 

-17,45. ta grădină — 29.
■ Poloneza do Oghtnski : CR1N- 
GASL- .1S»: 18; 23.15.a Marea dragoste 1 UNIREA — 
isjri: ia. Ia grădină’ - K.
a Pentru ea se Iubesc t COSMOS
- ,15.23: 18: 39.15.
a Aventuri tri Ontario : TIMPURI 

.NOI — 9—M.1S In conH.-mare.
a 13 fele sl un marinar s FTACA- 
HA — IBJ!J: 17.45: f3.
a Ultimul domiciliu cunoscut :

animate 
0: 10.13:
— 141.13;

o necunoscuta :

AURORA - 0; H.1B; 1Mb: 15.13: 
îs: 50,13, ARTA — îs,w: 17,«. la 
grădină — so.
Q Cinci peniru Infern 
AURORA - 58.
o Cercurile dragostei
13.33: 1».
a Omul din Sierra : 
VITAN — I®,13.
o Love Story : FERENTARI — 
13.S3: I7.4 J: M.’
a Taina Sofiei G rus to : RAHOVA
- 15: S3,13.
a Petrecerea : RAHOVA — 15JKI. 
a Adio, domnule Chips : POPU
LAR - ia.»: 19.
a Pldnrea pierduta : LAROMET
- I3.ta: 17.M: 13.».
a Steaua Sudului : PROGRESUL
- 13.»; 18: 50.13.

0;
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GRADINA
VTTAN
GRADINA

Filarmonica do stat „George 
■seu" (la Ateneul Român) : 

Concert simfonic omagial pentru 
Ziua copilului. Dirijor : prof. Con
stantin PctrovIcL SolLată : Roxana 
Laxlr — 11. Concert simfonic. Di
rijor : Mlreea Bazarab. Solist : 
Christoph Esehenbacb (li. F. a 
Germaniei) — S3.
a Opera romfină : Ecaterlna Teo- 
doroîu — 11: Don Quljotle — 1S.53. 
a Teatrul de operetă : Secretul

Iul Marco Polo — 10J3; 
ritmez — 1:3,».o Teatrul „Luda Sturtlzao Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
lantirn” (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — ®8; 
(sala din atr. Alex. Sahial : Spec
tacol de poezie șl muzică — S3. 
a Teatrul do comedie : Dispari
ția Iul Caly Gay — S3.
a Teatrul mic : Simfonie pentru 
destinul meu — 1S.K.
o Teatrul „C, L Nollara* (sala 
Magherul : Adio Charlie, — 10; 
Omul care... 13.SB: 1®.». (sala Stu
dio) :: Dialog — spectacol de 
zle româneaacă — 9.35: Gaițele
— S3.a Teatrul Ciulești : Geamandura
— io: Comedie cu ollenl — 10.53.
a Studioul f.A.T.C. '.J. 1- Cara- 
plnle“ : Clnllcele comice, Trei 
crai de la IIAsArlt — 10.53. Șeful 
sectorului suflete — M.
a Teatrul .Jon Creangă* : Școala 
din Humuleștl — 10; ÎS.
a Teatrul ..Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nocturn VI — 
si.», (aala din str. Academiei) : . 
Tlgrlșorul Petre — 11.
a Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 13.S3.
o Teatrul de revistă șî comedie 
„Ion Vaallescu" : Siciliana — 1S: 
19.».
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
romfină” (la Sala Palatului) : Mu- 
Eurel dc clntee romanesc — 19,53.
a Circul ..București" : In ter-circa a
— 10: 10: 10.51

TENIS
începute sub semnul surprize

lor, campionatele Internationale de 
tenis ale Franței nu 
să furnizeze' rezultate 
late. Astfel.' după eliminarea 

,capl de serie : Hewitt (R.S.A.

continiHst 
neaștep- 
i a U ei 

, . _ . . JewlU (R.S.A.). Frn-
nuloylcl (Iugoslavia) șl Maroon Ra
him (Pakistan). a fost riadul Iul flip

■ Nâstăse (favoritul numărul doi) 
părăsească prematur competiția, 
cătorul român a fost învins In 
tra seturi (1—0. 0—7. 6—4. 8—3> du 
către Unărul italian Adriano Fa
milia. Coraentlnd această partidă, co
respondentul agenției France Pres'W 
notează tntro altele : „Dezbrieaiat 
de vintul puternic, care mătura pur 
și simplu terenul central. Năstase 
(finalist anul trecut) a comis un nu
măr neobișnuit de greșeli, fără să-șl 
nsumo riscuri prea mari. Partal ta a 
dominat jocul exeellnd mal ales iu 
loviturile do passlng-shol

IR 4 IUN IE 
TRAGERE 

EXCEPȚIONALĂ 
„BOX-EXPRES"

Administrația de Stat Loto- 
Pronasport organizează In ziua 
do 4 iunie 1072 o tragere excep
ționala „Box-exprca*. prilejuită 
de găzduirea de către tara noas
tră a campionatelor europene 
de box-tlneret.

La tragerea excepțională 
„Box-expros* se vor atribui nu
meroase clștifiurl in bani, intre 
care cele In valoare de 10 COT și 
3 MM) lei. In număr nelimitat. Tot
In număr nelimitat se vor atri
bui autoturisme „Dada 13C8* <1 
„Skoda S-l®)“. Se poate partici
pa cu variante de cite 3. 0 șl 15 
lei. Varianta do 15' Ici dă drep
tul de participare la toate ex
tragerile. Se vor efectua 5 ex
trageri de die 8 numere. DecL 
din totalul celor 45 de numere. 
40 vor 'fi ciștlgătoarc.

hntural.de
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© Ziua de sîmbâtâ petrecuta la Leningrad © Toasturile
rostite de R. Nlxon și A. Kosîgliin Io dineul de vineri 

seara
MOSCOVA 27 (Agerpres). — Pre

ședintele S.U.A., Richard Nlxon. șl 
persoanele care îl Însoțesc au făcu: 
la 27 mai o vizita la Leningrad, a- 
nunțâ agenția Ta\.SE.

ningrad Nikolai Podgomll. pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

în cursul vizitei, președintele 
S.U.A. a depus o coroană de Ltorl 
la cimitirul Piskariov,' în memoria 
cutelor da mii dc ostași șl locuitori

sj, .
.

a! orașului da pe Neva, căzutl In 
lupta împotriva fascismului în ’ anii 
celui do-aj doilea război mondial 

Sovietul orășenesc Leningrad a 
lu<uia ugcntiu 141A& oferit .un dejun In cinstea președin-

Cu același avion a călătorit ta Le- ; telul Richard Nixon, te. - .
Oaspeții au fost salutați de prima

rul ItetilngraduluL Alexandr Sizov A 
luat apoi cuviniuj președintele 
S.U.A > ■

Seara. Richard Nixon șl Nikolai 
Podgomll s-au reîntorc la Moscova.

*
- .... ; f.

soda!-economice diferite! Sn aceasta 
lume. Avem impresia, a spus el. că 
ambele părți apreciază în mod realist 
perspectivele posibile de colaborare. 
Problema dacă pacea va £1 mal trai
nică în urma tratativelor noastre 
privește, bineînțeles, nu numai U- 
nlunea SovleUcă sl Statele Unite, ari
cit de mare ar fl Influența lor In ' 
lume, ci aceasta va depinde și de : 
toato celelalte popoare și state. Ho- 
tărlrHe la cârc ăm ajuna, sau la care 
vom ajunge, de comun acord, or a- 
vea o valoare redusă dacă ar fl în 
contradicție cu Interesele legitime 
ale- altor state, eu Interesele serti- 
rilfițll șl Independenței tor. .Noi ne 
așezăm cu președlhiele. Statelor U- 
nlte ta masa tratatlvcitor nu pentru 
a rezolva probleme pe seama* altor 
ponoare șl 'tari.

în încheiere. Alexei Kos’ghin a 
: relevat că pentru a păși cu încrede
re spre țelul, propus — o pace trai
nică — treîjule făcut tot paiibiliil ' 
pentru lichidarea actualelor . focaro 
de război din Vietnam.* din Oriental 
Mijlociu, pe baza respectaril stride 
a dreptului popoturetor la o dezvol
tare .IndependenlA. La neamestec in 
treburile tor interne. 1a Intangibili- ’ 
lalea teritoriilor tor de stat.

*

Richard Nixon, președintele S.U.A.; 
Jn toastul rostit la dineul oferit in 
cinstea Prezidiului Sovietului Su
prem șl a guvernului U.H.S.S.. des- 
pro caro am relatat anterior, a sub
liniat eă acordurile sovleto-america- 
ste privind limitarea armamentelor 
strategice stat foarte importante ' și 
ele arată ce se ixtate face in viitor 
.pe măsură ce vor fi depuse eforturi 
în direcția păcii In întreaga lume. 
Președintele Nlxoa a declarat că nu
trește mari speranțe tn acest sens. 
El a relevat că' poporul sovietic și 
poporul american au dovedit in 
urmă cu 25 do ani cum pot lupta îm
preună pentru a ei.ș'.lga un război, 
iar pri.tr înlllnirilc actuale si mai a- 
1<9 prin șamnaron acestor acorduri 
ea arată lumii întregi cum bot con
lucra cel© două popoare pentru con- 
elrulren păcii In întreaga lume.

Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.ILS.S., In 
răspunsul său. a afirmat' că trataU- 
velo desfășurate au permis să se, c- 
vidențleze mai precis «Ut domeniile 
în care este posibilă dezvoltarea co
laborării, cit șl domeniile In caro pb- 
zlțillo celor două state sint diver
genta. intrurft U.riS.S. șl S.U.A. re
prezintă. în mod obiectiv, sislemo

1

Reacții pozitive după semnarea acordurilor sovieto- 
americane privind limitarea armamentelor strategice
ra Secretarul general al O.N.U., 
™ Kurt Waldheim; a ‘ declarat că 
acordurile soviete—amaricane privind 
limitarea armamentelor strategice 
„a.r puica contribui la înfăptuirea dez
armării generale și totale, a cărei 
realizare constituie unul din obiecti
vele principale ale O.N.U. Doeumen-

lele de .Ia Moscova trebuie conside
rate un mare pas Înainte in aceasta 
direcție".
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BRUXELLES

ra Guvernul finlandez a dat publl- 
“ citățll o defclâra'jle' In care-șl ex
primă satisfacția In legătură eu sem
narea acordurilor soviete—americano, 
în declarație se arată că aceste docu
mente reprezintă un exemplu însu- 
flețllor ol poiibill(.î(IIor ilc a obține

. odată, guvernul finlandez fel exprimă 
< spera fi ța că eforturile in acest do
meniu vor fi continuate. ;
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internaționale 

pentru Namibia
BRUXELLES 27 (Agerpres). — La 

Bruxelles au continuat simbătâ lu-. 
crărlle Conferinței internaționale 
pentru Namibia, convocata de Orga
nizația |X>porulul din Africa de sud- 
vest (S.W.A.P.O.). Conferința «sie 
consacrată activizării luptei do elibe
rare națională din Namibia, scutură
rii jugului asupririi coloniale, pre- 
cdm și intensificării sprijinului țări
lor africane, al tuturor forțelor nntl- 
împoriallste din întreaga lume pen
tru cauza dreapta s poporului na- 
•înlblun.

La lucrări participă șl o delegație 
din România, i alcătuită . din proL 
Mihai Drăgănescu. membru supleant 
al C.C. ol P.C.R.. vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nltațil Socialiste, conducătorul dele
gației. pro*. Stanclu Stolah. secretar , 
general al Ligi! româno do prietenie 
cu pojxtarcle din Asia șl Africa, șl 
Standu Brăteacu. activist la C.C. al 
P.c.n. • : : • .. . .;

in cadrul lucrărilor de dmbătă a 
luat cuvîntui. printre alții. Marcelino 
Dos .Santos, din partea Frontului da 
Eliberare din Mbzamblc — FRELIMO. 
El a vorbit despre solidaritatea cu 
poporul Namibiei șl a arătat că 
lupta celor două popoare se Înscrie 
in lupta generală pentru eliberarea 
tuturor teritoriilor dependente din 
Africa.

Rotncsh Chnndra, secretarul gene
ral al Consiliului Mondial al Păcii, 
a condamnat cercurile imperialiste 
internaționale, care au legături cu 
rasfeUl din Republica Sud-Afrlcană.

RM „Salutăm călduros acest , prim 
pas Important pe calea încetării 

cursei înarmărilor nucleare între Est 
și Vest", se afirmă ihte-o declarație 
a guvernului britanic. .

IgJ Senatorul Edward Kennedy a 
838 apreciat că tratatele;încheiate la 
33 mal reprezintă Acțiunea cea mai 
concretă șl utilă â actualei adminis
trații", Senatorii ; democrați, Mlko 
Mansfield, lluborțr Humpihrey ;și Ed
mund Muikie au subiliilat, do aseme
nea, semnificația acordurilor și con
tribuția acestora la realizarea de noi 
progrese pe calea dezarmării gene
rale. ■ i

Președintele Alvarâdo :

inU

LIMA 27 (Agerpres). — Președin
tele Junn Velasco Alvarado a decla
rat că Peru va rcsiabill relațiile di
plomatice cu Cuba, chiar dacă Orga
nizația Statelor Ameriear» fel va 
menține poziția de Izolare sî bloca
dă Împotriva acesteia, relatează a- 
genția Prensa Latina. El a mențio
nat. totodată, că Peru va prezenta 
In Adunarea Generală a O.S.A. o 
propunere potrivit căreia fiecărui 
stat membru al acestei organizații 
să-l fie lăsată libertatea de a rein- ■ 
noi relațiile cu Cuba ■ In conformita
te cu dorința sa. Președintele peruan 
a declarat că, dacă această propu
nere va fl respinsă. Peru va resta
bili relațiile cu Cuba potrivii voin
ței sale de stal suveran. Aceasta este 
hotărirea la care a ajuns guvernul 
peruan de mal ‘ mult timp, a spus 
președintele Alvarado. rncnțJonlnd că 
poziția sa nu s-a schimbat.■

I

taeiera cflnvsrNrilar titre Wtia 
Msftâ test M să fefepfe 

fiate Popttiare ft Eslanta
REYKJAXTK 27. — Trimisul no:;- european, care să ducă la organizarea 

tru special N. Plopeanu transmite: î ----- • .
Vineri s-au încheiat la Reykjavik 
discuțiile dintre delegația P.C.îL, con
dusă de tovarășul Mitas I Gere, mem
bru supleant ai Comitetului Execu
tiv. secretar al C.Q al P.C.R., ți de
legația Alianțe! Populare din islan
da. condusa do Ragnar Arnolds, pre
ședintele partidului.

Din delegația P.C.R. au făcut parte- 
tovarășii Constantin Dăscălescu, 
membru al C.C. ai P.C.R., prlm-se- 
crelar al Comitetului județean G-nlnțl 
al P.C.R.. Florența Mu nteanu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R,

Din parfea islandeză au participat 
'Adda Bara Stgfusdoltlr, vicepreședin
te al oartldului. Olafur Einarason. 
președintele Biroului Politic ai parti
dului, Kjartan Otafsson șl Jon 
Snorrl Thorielfsson. oecretari al Co- 
mltrtutaj Central ol partidului.

în timpul convorbirilor, desfășura
te intr-o atmosferă de caldă priete
nie, ®-a făcut o largă Informare re
ciprocă asupra ncllvltațîl șl preocu
părilor celor două partide, precum șl 
un sbhimb de vederi cu privire la 
unele aspecte ale situației Internațio
nale actuale.-

Convorbirile au constituit un nou 
prilej pentru a sublinia satisfacția 
ambelor părți pentru bunele relații 
de prietenie și solidaritate interna
țională existente Intre Partidul Co- 
muhist Român șl Alianța Populară 
din Islanda, exprlmlndu-se dorința 
ca aceste legături să se dezvolte și 
să se diversifice în Interesul celor 
două țâri șl popoare.

S-a exprimat, totodată, dorința 
shnccră de a se depune eforturi con
tinue pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre România șl 'Islanda t>e toato 
planurile, corespunzător Intereselor 
popoarelor celor două tari.

Cele două partide și-au afirmat ho- 
tfiriren de a-și aduce contrtbuțfa ac
tivă La lupta forțelor progresiste, de
mocratice și țmtJInîparJaUsle. pentru 
victoria Idealurilor libertății și Inde
pendenței naționale a popoarelor, îm
potrivii politicii Imperialiste de agre
siune șl dominație, de amestec in tre
burile altor popoare, pentru pare, co
laborare și securitate Internațională.

Pronunțtodu-se pentru mobilizarea 
celor mal targi forțe socîale șl poli
tico interesate In înfăptuirea secu
rității pe continent, reprezentanții 
Partidului Comunist Român ș! al A- 
llanței Populare din Islanda au sub
liniat că făurirea unul sistem, trainic 
șl eficace de securitate pe continentul
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pe Ș baze noi a raporturilor Inler- 
europene, la lărgirea cooperării eco
nomice și tehnJco-stlInțlfico intre sta
te, la lichidarea divizării continenta
lul în btocuri militare opuse, la re
nunțarea la folosirea forței șl a ame
nințării cu forța, va avea o însemnă
tate deosebită ,ln menținerea și con
solidarea pârii generale.

Realizarea acestor deziderate vitale 
este condiționată de respectarea ■de
plină tn relațiile dintre state, indife
rent de orlndulrca lor socială, a prin
cipiilor independenței și Integrllățll 
teritoriale, egalității in drepturi, 
neamestecului ' In treburile interne, 
colaborării reciproc avantajat-'.©. în 

ișcest spirit s-a reliefat importanța 
'■‘-■■■îejfWa pa care o are în zilele nbăs- 

pațttelporea activă la viața in- 
-----ațlonalA, cu drepturi egale, a tu
turor națiunilor, -mari sau miel. In 
vederea soliuionârii marilor proble
me Intemfițlonale care confruntă o- 
menlrea.

Cele două partide nu subliniat că 
destinele pădi depind în mod holă- 
rilor de lichidarea focarelor de in- 
cprdtu-e, de agresiune șl război, care 
persista încă in lume, cauzate de im
perialism. în - acest spirit, ambele 
partide și-au exprimat solidaritatea 
militantă șl sprijinul activ cu lupta 
eroică a popoarelor din Indocliina, 
au dezaprobat eu toata fermitatea 
noile acte de război întreprinse îm
potriva H.D. Vietnam de S.U.A., care 
reprezintă un grav pericol pentru pa- 

•cea și securitatea Internațională. Ele 
consideră că este .Imperios, necesar 
să se pună capăt bombardamentelor 
șl oricăror acte Se rfizboL să fje re
trase trapele americane din aceasta 
zonă. Popoarele, vietnamez, laoțian șl 
cambodgian să fie lăsate rsB-ți hota- 
rască destinele fără nlc! un amestec 
din afară.

Vizita delegației P.C.R. în Islanda, 
convorbirile șl InUini ri le care nu a- 
viu loc cu acest prilej au contribuit 
la o mai btniă cunoaștere reciprocă, 
la adlndrea prieteniei șl solidarității 
internaționaliste care leagă cele două 
partide.

este oondițțonsifi1 de respectarea ■de- 

rerit de orinduirea lor socială, a prln-

torltorlaio. egalității . in drepturi,

colaborării reciproc avantajoase. în

deosebita ■ 
tre i ,
Iernați ora

vederea soluționării marilor prdbld-

ir
Simbătă. delegația romănă. însoți

tă do ombasadoral Republicii Socia
liste România in luanda, Vnsile T’un- 
gan, a părăsit Islanda. La Dlecaro. pe 
aeroportul lntcrtuițional din Kefiavlk. 
membri! delegației au fost salutați 
de Ingc Hrigaston. membru ăl Coml- 
teiului Executiv, șl Jon Snorri Thor- 

.leJf.sson, secretar al C.C. al partidu
lui.
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vorbirile I» nivel bilateral între am
basadorii statelor europene acreditați 
în capitala finlandeză., în seopul sta
bilirii unul consens asupra dalei și 
modalităților de «Icslilșurare a con
vorbirilor Ia nivel multilateral. Gu
vernul finlandez, &e arată in docu
ment, este sula să convoace, în 
men de patru slplămînî, de la 
realizării unul consens, astfel de 
vorbiri multilaterale.

ter- 
clata
con

CONFERINȚEI GENERAL EUROPFNE“
HELSINKI 27 (Agerpres). — Mi

nisterul de Externe al Lrinlandci a a- 
nunțat că a trimis tuturor guvernelor 
interesata un memoriu prin care le 
infarmează despre desfășurarea pre
gătirilor tehnice care au ioc la Hel
sinki In vederea organizării unei re
uniuni pregătitoare .pentru convoca
rea conferințe! general-europene.de 
securitate șl colaborare. In memoriu 
sa arata că la-Helsinki continua con-

UN APEL AL OAMENILOR DE ȘTIINȚA Șl CULTURA BULGARI
SOFIA 27. — Corespondentul Ager

pres, C. A mari țel, transmite : Oame
nii de șUlnță Șl activiștii p© tMm 
cultural, din Bulgaria au adresat o 
scrisoare tuturor oamenilor de ști
ință șl cultură de pe continentul eu
ropean, chcmîndu-i să-șl unească e- 
,OrtU^V\n‘™ APiry?. DiCil 51 «irupm. pnmru convocarea >n «« 
securității. Atrâglnd atenția asupra rrw,| jteurt timp a conferinței gene-
pericolulul unul război distrugător ral-curopene pentru securitate sl co-
caro, *ln condițiile existenței arme- tabbrâro.

lor nucleare, „nr putea transforma 
Părul n tul In pustiu", In ecrteoaro se 
spune: „Europa trebuie să dea exem
plu In lupta pentru salvarea omeni
rii do Ia această perspectivă Infer
nală".

Scrisoarea cheamă In luptă co
mună pentru dezvoltarea pașnică a 
Europei, pentru convocarea in £lt
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Parlamentarii româna
ffte',

oaspeți ai provinciei Quebec
OTTAWA 27 (Agerpres). — Contl- 

nufndu-și vizita Iii Canada, delegația 
Marii Adunări’ Naționale a ’Republi
ci! Socialiste, România, condusă do 
tovarășul Ștefan Vollec, președintele 

' M.A.N., a vizitat, în cursul zilelor, de 
vineri și almbătă provincia Quebec, 
importanta zonă economică, științi
fică șl culturală a țării. Parlamentarii 
români au fost oaspeții Adunării le
gislative, provinciale, unde, In cadrul 
dezbaterilor ta care au asistat, au fost 
salutați cu milita prietenie de către

Jean Noel Lavoie, președintele Adu
nării. în cadrul Intllnlrll caro n avut 
loc cu deputății provinciei Quebec 
din Camera Comunelor, parlamenta
rii români șl canadieni au făcut un 
util schimb de opinii, exprlmlndu-gi 
reciproc părerea că reia (iile dintre 
cele două țări, înscrise pe un cura 
pozitiv, au largi posibilități de a jfa 
dezvolta. La aceasta, o contribuție da 
seamă și-au adus șl fel aduc șî par
lamentele romăn șl canadian.

® Putrioții controlează zonele de est și de nord ale lo
calității Kontum o Barajele de apărare ale trupelor 
saigoneze din zona orașului Hue au fost străpunse în 

numeroase locuri

SAIGON 27 (Agerprea). — Sim- 
bălă seara, forțele Frontului Na
țional dc Eliberare controlau sectoa
rele estic șl nordic ale orașului Kon
tum, izollnd. atil de exterior, cit șl 

f inire ele, rămășițele celor trei regi
mente ale garnizoanei saigoneze din 
acest oraș. Un constltar american, 
citat de agenf' 
national, califica __ ________ _
marionetă, la Kontum. drept, „criti
cări Agenția France Press® adaugă , 
că, toi sîmbălă, trupele •regimului de 
la Salgon au abandonat, sub presiu
nea iMlrioțl’or, baza ..November", 
rare făcuse parte din cordonul exte
rior de apărare ăl Kontumulul.

Tos din regiunea Platourilor înalte 
se rrelatează că, In apropiere de 
Plelku,- forțele patriotico au bom
bardai cu rachete șl, apoi, au atacat 
o bază salgoneză, care a pierdut, cu 
acest prilej, 32 do oameni — morțl și 
răniți.

»i SPfiUnuat luptele, Mra.

NOI BOMBARDAMENTE
HANOI 27 (Agerpres). — Aviația 

Statelor Unite a bombardat, din 
nou, la 23 mal. suburbiile orașului 
Haliong șt o serie de cartiere alo 
capitalei provinciale Son Tay; dls- 
truglnd multe locuințe, preom șl 
clădirea liceului din oraș, se spune . .
intr-o declarație publicată de M.A.E. nelor americano doborlte deasupra 
al R. D. Vietnam. Protesllnd impo- ” " 
trlva bombardării acestor localități 
șl a altor regiuni dens populate din 
diverșii provincii nord-vletnameze. 
Ministerul Afacerilor Externe, cere, 
din nou. Administrației S.U.A. să 
ptțnă capăt acestor art© de război șl 
să înceteze fără în'îrzlere minarea șl 
blocarea porturilor nord-vletnameze, 
precum șl bombardamentele ’ aeriene 
șl aavsîe șl celelalte acte de violare 
a suveranității și securUfițîl R. D.
Vietnam. - ,

■. -te- .'i te• .’>fjiiî,’"i : 
pa'rtoțH sud-vietnamezi. si trupele 
saigoneze dislocate in zona fastei ca
pitale Imperiale, Hue. Trupele mario
netă, care ocupă poziții de apărare 
de-a lungul riulul My Chanh, au au 
puiuț rezista atacurilor forțelor pa- 
IrioUco, Tancurile patrtoților au apă
rut pe neașteptate la numai 8 kllo-

tția United Press Inter- metri da Hue, inr barajele de apărare 
ifica situația armatei' ale inamicului au fost străpunse In . loeuri.

Ca urmare a situației critica 
‘In care so află trupele amen- 
cnno-salgoneze In Vietnamul de 
sud. autoritățile taUandeze au 
acceptat să pună la dispoziția 
forțelor S.U.A. o nouă bază mi
litară. pentru a fl utilizată < o 
punct de plecare de către avioa
nele trimise lit misiuni de bom
bardament asupra Vietnamului. 
Baza, denumită Nam Phong, se 
află la provincia Kon Kaen, la 
aproximativ <00 kilometri de 

» capitală; -țAssociated Press).0 a -

ȘICANE ASUPRA UD. VIETNAM
Agențla V.N.A. Informează că for

țele armate șl populația din provin
ciile Nlnh Binh șl Ha Tinb. au dobo
ri! douâ avioane ale aviației ameri
cane care luau parte la raiduri de 
bombardament A fost capturat unu] 
din plloțl. Cu acestea numărul avtoa-

R D. Vietnam a ajuns la 3 014. A- 
ceeașl agenție Informează că la 22 
mal bateriile de coastă ale forțelor 
anuale ale R. D. Vietnam din zona 

■ Thanh I loa au Incendiat un vas ai 
forțelor navale ale S.U.A. care bom
barda litoralul cu obuze de artileriei.

s

Loialitate 
cu auto-stop

Vietnamul de sud este îm
părțit in citeva regiuni mili
tare, una din cele mal ImjMW- 
tante fiind regiunea I. Aici 
se află orașul șl provincia 
nTri, ald se aflau unl- 

eUtă ale armatei sai
goneze. Care, tocmai avlnd 
un caracter de elită, B-au pre
dat eu fast șl ,cu întregul ar
mament forțelor patriotice, , 
dnd acestea au cucerit zona 
respectivă. Ca urmare, 1a con
ducerea regiunii militare au 
fost înlocuițl succesiv clUva 
generali, ultimul venit fiind 

■ generalul Truong, care șl-a 
exprimat deplina Încredere In 
loialitatea și conștiința trupe
lor saigoneze.

„Iar după,- ce șl-a exprimat 
încrederea n trecut șl la dte- 
va. măsuri. A-dat un ordld 
prin care interzic© catego
ric retragerea în debandadă". 
A fixat un ultimatum pentru 
„reîntoarcerea tuturor dezerto
rilor ta unitățile lor, după ter
menul limita urmlnd a fl lm- 
pușcnțl". A dat consemn for
mal poliției să tragă pe loc, 
„la liberă vedere" asupra aces
tora. Și, In sflrșit. a organizat 
și un sistem aparte de trans- 
poriuri-auto. Cu un pare im
presionant de autovehicule : 
100 de automobile blindate, 
echipate cu mitraliere grele, 
care să bală drumurile și eă 
colinde șoselele. Cu Indicația 
să facă auto-stop ®i nuto-foe 
ori do dte ori descoperă gru
puri de militari salgonczi fu
gari.

Ce puternică este Intr-adevăr 
loialitatea atuhd clnd o izvo
rî ta din convingere I

Iar cîinii au rămas 
niște inculțL.

lntlmplarea — absolut tolîm- 
plătoare — a sllrnU cilud la Li
sabona. Deși in mod nejustificai. 
In definitiv se cunosc atîtea ca
zuri de cal savanți care fliu sd 
dea răspuns la calcule aritmetice

fl

mu de maimuțe care pictează, 
incit intenția de a familiariza 
niște ciinl-lup in științele e- 
conomice și financiare putea 
td treacă drept banală. Dar 
asta-i soarta politiei portughe
ze, să rdmtnd mereu o nein- 
teleaiâ: -

Lucrurile »lnt foarte simple.
SludpnțH Inilttuțului de șuin-i 
fe economice fi financiare din 
Lisabona, împreună cu mem
bri al corpului didactic, oe 
întruntaerd intr-una din aule 
spre a ține o ședință. Aceiași, 
(tudanfi șl profesori care, cu 
citeau zile înainte, organizase
ră o demonstrație de protest 
împotriva războaielor colonia
liste duse de guvernul portu
ghez in Africa, cerind, totoda- ț 
td, retragerea trupelor amerî- 

■ cane din Vietnam. Prin'.r-o 
coincidență — absolut intîrn- 
p'.ătoare și ea — în aula uni- ■ 
cerșltard d1 ndcdUt o brigadă: 
de polițiști, însoțiți de o hai
ta de ciini-lup, sălbatici și flâ- 
mlnri (flâminzi, desigur, dc cu
noștințe economice șl finan
ciare). Intenția polițiștilor de 
a le lărgi orizontul canin cu 
noțiuni de rentabilitate și con
tabilitate n-a fost bine In- ' 
terpreidlă, l-a creat o confu
zie generală — din care au re
zultat aproape £0 de studenți și 
profesori universitari serios ră
niți. loviți cu bastoanele sau 
mușcati cu sălbăticie.

Motiv' pentru eare s-a siîrnlt 
cited ia Lisabona ; corpul di
dactic, allt cel mușcat, cit fi cel 
nemuscat, a adresat un protest 
forurilor guvernamentale, stu
denții institutului au declarat 
grevă, s-au solidarizat apoi stu
denții de la Facultatea de știin
țe, apoi șl de la alte facultăți.

... Așa le-a.fost soarta: vo
cația culturallzatoare a pollqj 
(lei să fie neînțeleasă — Iar 
clinii să rdmlnd niște inculfi in 
problemele financiare.

J

1

cdîufî din Kogoro Uc-
'omilafului T/aura, președintele Fc- Ambasadorul Româ-

1 Japonia- daraf iei organizațiilor nici in Japonia, Iosif
Gheorghiu, a salutat

—ejcdlnfe al comitetu- 
ui o foit desemnat 

pre
ședintele firmei „Ka-

nama este indiscutabilă în ce privește 
dreptul suveran ol statului asupra 
zonei canalului.

economice jajioneze G,ikv,v,ww,- a
(Keldanren), Shlgeo inițiativa infiinfării a-,
Nagano, președintele cestui comitet sl

■ tertte:

i,

Dupâ cum s-o anunțat, douâ bomba plasate în incinta cartierului general 
al trupelor americane din Europa occidentala, cu sediul la Heidelberg, au 
fdeut explozie, provocind moartea a trei militari americani ji rănirea altor 
cinci persoane. In fotografie s cartierul general din Heidelberg dupd 

explozie
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Reprezentantul perm fl
uent al R. fi. Egipt Iâ O.N.U., 
Esmat Abdel McguM, într-o scrisoa
re adresată secretarului general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, atrage aten
ția asupra „măsurilor de deportare 
In masă" nle populației civile din te
ritoriile ocupate, Gaza și SliraJ, luate 
da autoritățile israellene.

întimiren I. Gandhi - fi. 
Bhutto. Proiectata întilnlre dintre 
primul ministru al Indiei; Indlra 
Gandhi, șl președintele Pakistanului, 
Zulfikar AH Bhutto, va avea loc la 
Delhi, In 28 iunie — nu anunțat sur
se oficiale indiene. ,

MXE. ol U.R.S.S. • cm“ 
guvernului Marii Britanii extrădarea 
șl predarea către autoritățile compe
tente sovietice a criminalului de 
război Klrill Zvarid, .care a partici
pat Li repetate rinduri la acțiuni re
presive Împotriva cetățenilor sovie
tici.

Rim Ir Sen, pre?«llntelo Ca
binetului de miniștri al R.P.D. Co
reene, n primit pa ziaristul american 
Harrison E. Salisbury, rerlactor-șet 
adjunct ol cofidiraulul ț ,T?iew York 
Times", șl pe John M. Lec, șeful Bi
roului din Tokio al aceluiași ziar, 
care elecatează in prezent o virilă in 
R.P.D. Coreeană, Cu acest prilej, 
Klm Ir Sen a avut o convorbire cu 
ziariștii americani șl a răspuns la în
trebările puse de aceștia.

Cu prilejul comemorării 
a opt oui de la moartea lui 
Jawahmlal Nehru,,n apropie
rea locului unde n fost incinerat fos
tul om de stal Indian a fost Îngropat 
un container comemorativ,, menit să 
dăinuiască o mie de ani. Capsula 
conține filme; fotografii șl documente 
despre viața lui Nehru, fragmenta 
din scrierile, sale, și un trandafir — 
floarea sa prefcrntfi..

transmit:
La Convenția Naționala a Protocolul de colaboraro 

pe anul 1972 ,nl3re UnEunca ria- 
TișiUo- din România* șl; Uniunea zia
riștilor din FL D. Germană a fost 
semnat la . Berlin.

Partidului Republican, r,re- 
ședlntele Nlxon dispune de un nu
măr sulldent de deleguțl pentru a-și 
asigura obținerea învestiturii parti- 

‘ dulul la reînnoirea mandatului pre- 
zklențtal in alegerile din noiembrie 
a c. Potrivit datelor anunțate la Wa- 
shlnglon, in favoarea desemnări! pre
ședintelui Nlxon drept candidat sa 
pronunță cel puțin ffsl de delegați la 
convenție, cifră (superioară număru
lui minim de 074 necesar pentru ob
ținerea Investitorii.

> -- • ; .. , - țh- t U /

Ministrul de externe pa- 
HmneZ Jlian /,J1Son!o Tack,' a de
clarat că poziția guvernului său U 
negocierile cu Statale Unite, pentru 
un nou tratat privind Canalul Pa-

j Constituirea Comitetului
; economic Japonia-România

La „Accademia di ilontanin* 
a avut loc o întilnlre consacrată 
literaturii românești contempo
rane, la care au participat nu
meroși scriitori, critici literari, 
oameni de cultură ți artă, zia
riști. Prof. Giancarlo Vigoretii a 
vorbit despre „Poeți români in 
Italia1*, relevlnd că iii prezent 

. iubitorii de poezie din Italia au 
tot mai multe posibilități de a 
cili în limba iiaîlamȘ, de a înțe
lege ji aprecia poezia și litera
tura română modernă. Apoi, 
prof. dr. Dragos Vrlnceana a 
făcut o prezentare a principale
lor îr&sâturi ale literaturii ro
mânești contemporane.

© Paralel ca mitingurile și 
demonstrațiile organizate în 
semn de protest împotriva esca
ladării de către S.U.A. n bom
bardamentelor și minării portu
rilor lt.D. Vietnam, partizanii 
păcii din Statele Unite au Initi
al, in ultimele zile, numeroasa 
acțiuni nevlolentc de nesupune
re civică, blocînd intrările Ia 
Pentagon, ocupi ml oficiile unor 
congresman!, orgnnizlnd pichete 
în fata bazelor militare și'adu- 
nînd semnături pe politii, prin 
cârc cer încetarea agresiunii 
SlU.A. și retragerea tuturor tru
pelor americane din Indochina. 
Numărul arestărilor este de or
dinul miilor. Un grup do parti
zani ai'păcii n organizat un 
marș spre Capitoliu pentru a 
prezenta Congresului o peti(ie 
semnală de oameni de artă și 
cultură, profesori universitari 
ți ziariști, membri ai Asociației 
barourllor americane și oameni 
de știință, prin care se cerca 
forului legislativ sfi adopte mă
suri Imediate pentru a pune ca
păt oricăror acțiuni militare na
vale, terestro și aeriene in.In
dochina,

BL
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Uemura, președintele 
Federației prpanirafii- 
lor economice japone
ze, a salutat înfiin
țarea acestui comitet 
șl a exprimat convin
gerea că o mai bună 
cunoaștere reciprocă 
permită dezvoltarea 
schimburilor reciproce.

In clădirea Camerei pre; 
de comerț șt industrie lui .
a Japoniei a avut loc Masashl Isano. 
simbătâ, sub președin- __
ția lui Shigep Horie, icasaki Heavy Indus- 
prețedlntele Asociajlel tries Ltd". In aceeași 
japoneze pentru co- iedin(d a mei fost a- 
merțul cu țările, roda- les un corp de conri- 
Ifete europene, *ședin- lieri al comitetului, al
fa oficială dc consli- “ •'
tuire a Comitetului 
economic 
România.

La întrunire au par
ticipat președinți de Nagano, președintele cestul comitet sl i-a 
j,---- co. Camerei de comerț și urat succese In acH-

, vltatea viitoare. El a 
precizat eă schimbu- 

, ----- ........■ ședințele Asociației rile romăno-faponeze^
ai ambasadei șl ai japoneze pentru co- s-du dezvoltat în ul- ..

lard muUe'alte posi
bilități care, cunoscu
te și folosite, pot con
tribui la dezvoltarea 
în continuare a acestor 
relații.

FI. ȚUIU
Tokio,

reprezentanți industrie a Japoniei,
al cercurilor1 de ala- Shigeo Horie, pre- 
ceri, precum șl mem- ședințele

ci ___ . - -- .____ __ - _ ._ ,
Agenției comerciale merful cu fdriie soda- tim.il ani. dar că există 
româna din Tokio. liste europene.

A fost desemnat, eu In cuvintul rostit cu 
acest prilej, Comitetul acest prilej, MasasM_» Ismnn. nrexMlinfals rn-

miletului, a relecat 
perspectivele bune de 
dezB-oltarB a relațiilor

La rindui său, Kogbro

j firme industriale,
i merclale, reprezeiii

l ceri
I bri
1 Ao<
1 A fost desemnat, cu

1 executto'cl’ccex’ta'ror-
J ganlsm, alcătuit din 25
1 de persoane repre-
( zenilnd 38 de organi- economice bilaterale.
7 zafli. In funcția de......................

Cecuri sugestive
O ulflnid inoEsJla In materie 

Jinondaro-bancurâ: cecurile
personalizate. Etic moda lan
sată de un rir 'ăe bănci ameri
cane, care au început sil emită 
carnete de cecuri Imprimata 
după tipul-standard al băncii 
respective, dar cu diverse par
ticularizări, pe comanda clien
tului.

Au fost astfel imprimate sl 
puse In ctrcula/le cecuri din 
cele mal sugestive. Unele — cu 
fotografia comanditarului, ast
fel Inciî orice șomer care are 
din Intimplare in vreo bancd 
un depozit de clteva sute 
de mii de dolari îți poate vedea 
portretul pe cecuri, ca un au- 
t en tic bn nch er-eapîtdILsi-popu
lar. Au fost puse in circulație 
cecuri cu imaginea cllnelul fa
vorit, altele — cu florile pre
ferata, cu peisaje, cu diferite 
meiaje. Cineva și-a comandat 
cecuri cu sticla de tchiskp pre
ferat. Iar comcndlc continuă.

Se așteaptă, pe curind, ji al
tele. " De pildă) . cecuri ala 
Ku-Klux-Klân-ulul cu imagi
nea a două mtlhl, de alb fi de 
negrii, fn/rdțife — ori ale ma
rilor companii de armament, c'u 
desenele unor trotinete de co
pii. Probabil P.BJ-ul va efec
tua- plățile prin cecuri cu un 
baston de cauciuc Împodobii cu 
flori. Cele mai sugestive ar pu
tea fi cele emise da Pentagon : 
cu imaginea unor ramuri de 
măslin lansate din bombardie
re B.52.

N. C.
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