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șx siipmfețelor <fc producție, 
importante do materii prime și să Îmbunătățească 
calitatea produselor.

sapemară"

30 Decembrie"

președintele Consiliului 
Miniștri, Emil Bodnaraș,

(Agerpresj

De la Motru reporterii „Scînteii". transmit

mai d®w®m® prevederile cmcinalulQi,

Pe baza analizei efectuate In actuala etapă a Jn- 
irecerU socialiste, comuniștii șl ceilalți oameni I al 
muncit din județul Brăila-au suplimentat angaja
mentul Inițial la producția marfă industrială de’ Ja 
1C5 milioane lei Ja IES milioane lei, din rare 134 
milioane se prellminil a fi realizat pinâ la 30 iulie ; 
livrările de mărfuri Ja fondul pieței au fost sporite 
do ta. 15 la 30 milioane Teii

Vor fi depuse, de asemenea, eforturi pentru reali
zarea șl depășirea angajamentelor asumate in do
meniul agriculturii pentru creșterea continuă a efi
cienței acestui sector.

Luni scara, in saloanele Casei 
Centrale a Armatei, tovarășul 
Fidel Castro Ruz, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist; din Cuba, prim- 
mlnlstru al Guvernului Revolu
ționar al Republicii Cuba, a ofe
rit.o recepție Jn onoarea delega-, 
țiel de partid șl guvernamentale 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stai.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, Manea Mănescu, Paul Nlcu- 
lescUrMlzil, Gheorghe Pană,

întreprinderii
general de armată Ion Ioni (A, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul forțelor armate, Bujor 
Almă.șan, ' membru al C.C. âl 
P.C.R., ministrul minelor, petro
lului și geologiei, Teodor Mari
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
■țelul secției relații externe a C.C. 
al P.CJl.,' C-— ”........ —•
membru alî C.C. , ,
adjunct al ’ministrului afacerilor 
externe, Gheorghe Oprea, mem
bru supleant al C.C. al P.CJL, 
consilier la C.C.' al P.C.R.. Petre 
lonescu, membru al C.C. I al 
P.CJL, ambasadorul României In 
Republica Cuba.-

Din partea Republicii Cuba au 
luat parte tovarășii, dr. Carlos 
Rafael Rodrlguez ' Rodriguez, 
membru al ’Secretariatului C.C. 
al P.C. din Cuba șl ministru al 
Guvernului Revoluționar. co
mandant Flavio Bravo Pardo, 
membru al C.C. al P.C. din Cuba, 
șeful Sectorului consum și de- i î i

■ -In telegrame se subliniază, de asemeneaj hotărfrea ■ fermă a oamenilor muncii de a-.țl face pe deplin dato
ria de comuniști și patrtoțl, de a căuta șl descoperi noi rezerve pentru creșterea eficienței activității economice 
de a, contribui in permanență, din toate puterile, la făurirea măreței opere de înflorire a patriei noastre dragi 

*.....    " .... . " ' (Agerpres)

țioiudfi a Partidului șl cea de-a 25-n aniversare a 
republicii, comuniștii, toți muncitorii, tehnicienii șl 
inginerii din Industria județului Ialomița s-au an
gajat pinâ acum .să. suplimenteze angajamentul ini
țial de la 40-Ja EîO milioane -lei ■■— producțierglobălă 
s: marfă. Iar prțiir-o mal bună folosire a utilajețor 

Hă obțină economii

Astfel. ho'JLrfrca oamenilor muncii din Industria 
județului-Argeș de a suplimenta, angajamentele pe 
care și le-au.luat inițial In întrecerea sodaltsUi în
sumează pinâ In prezent 158 milioane ki la pro
ducția marfă fabricată. De asemenea, pinâ la 
această, dată, constructorii argeșeni nu bolfirit să 
depășească planul’ producției do'cosMlrucțll-morita j 
cu 11B milioane lei — mal mult cu 65 milioane lă 
fată de angajamentul Initial — șl să dea In func
țiune cu 15—00 zile înainte de germeni 7 capacități 
Industriale și 11 obiective goclal-economlco de im-1 
portantă locală.

Evenimente de însemnătate istorică în viața parfidolui șl a poporului român. Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român șl aniversarea a 25 de ani de la proclamarea republicii an determinai o atmosferă 
de profundă efervescență creatoare, de muncă Însuflețită pentru realizarea exemplară a sarcinilor cincinalului. 
In uzine șl pe ogoare, pe șantierele de construcții, întrecerea socialistă se desfășoară în aceste zile cu o puter
nică intensitate. Comuniștii, toți oamenii muncii, într-o atmosferă de înflăcărai patriotism, au declanșat o amplă 
acțiune în vederea descoperirii de noi rezerve pentru sporirea producției și productivității-muncii, pentru pro. 

inițiativei creatoare, pentru continua perfecționare a activității economice.
nn nwirni lnh cî PVft.n'ti'FITIiS «K.. Cfl* rlflnS'fSfiflSi c.'Sr*;' înirsartF’îriflei»S nnifMIB

de experiență

KMwaWB1 ° Un spor. fa
' producția marfa

. . . ... . .de 158 mîlibâne
lei o -Planul de cânstrucțli-montaj va 
fi depășit cu 116 milioane lei o I ca
pacități Industriale și 11 obiective 
social-economice de importanța locala 
vor fi puse în funcțiune cu 15-90 zile 
înainte de termen.

servirea populației al C.C. nl P.C. 
din Cuba, Josă A. Naranjo Mo
rales, membru ol C.C. al P.C,. d| n 
Cuba și ministru al industriei â- 
limentare, comanjiant Arnaldo 
Ochoa Sânchez,' membru' ăl C.C- 
al P.C. din Cuba și șef al arrna- 
tei din Havanii, Osrnany CÎenfuo- 
gos, membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, secretar general ăl’ Orga
nizației de solidaritate cu po
poarele din Asin, Africa și Ame
rica Latină, Mauro Garcia Tria
na, directorul Direcției țâri so
cialiste din Ministerul Relațiilor 
Externe, șl Nicolas Rodriguez 
Astiaznraln, ambasadorul Repu
blicii Cuba La București.

Convorbirile s-au desfășurat 
Intr-o atmosterfl de caldă prie
tenie, deplină înțelegere, stimă ș! 
respect reciproc.

La Încheierea convorbirilor, - a 
fost 'adoptat comunicatul comun 
româno-cubancz, care va fi dat 
-publicității.

pe, cîmpurile

movarea sistematică a Inițiativei creatoare, pentru continua perfecționare a activității economice.
In cadrul dezbaterilor largi care au avut loc și continuă să se desfășoare in întreprinderi, unități eco

nomice, Instituie de cercelare șl1 proiectare din diferite Județe ale țării, in îniîmpinarea conferințelor Județene 
de partid, a fost reafirmată hotărirea fermă a oameni lor muncii de a .suplimenta , angajamentele luate inițial 
pentru depășirea sarcinilor de plan.

In acest sens, pe adresa COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, A TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU personal, au sosit telegrame in care ce raportează angajamentele luata 
suplimentar pinâ în prezent .

99Acest eiffleiaal trebuie să însemne o cotitiră 
radicală în dezvoltarea1 Mistriei românești

Gheorghe Rădulescu, Virgil Tro
fim, Iile Verdeț, membri și rnemi- 
brl supleanț! al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai-GC. al P.C.R., membri al C.C. 
nl P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ni guvernului, conducători de 
instituții centrale șl organizații 
obștești, oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști români și străini.

Au participat tovarășii dr. Car
los Rafael Rodriguez Rodriguez, 
Flavio Bravo Pardo, Jose A. Na
ranjo Morales, Arnaldo Ochoa 
Sanchez, Omar Iser.Mojena, Or
lando Rodriguez Puertas, Julio 
Camacho Aguilera, Ramon Pardo

Guerra, Osmany Cienfuegos, Ni
colas Rodriguez Astlazarain și ce
lelalte persoane oficiale cuba
neze.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
credllațl In România, membrii 
ambasadei Republici! Cuba și 
alțl membri ai corpului diploma
ție. . ■ '

înainte de începerea recepției 
au fost Intonate imnurile de stai 
ale Republicii Socialiste România 
șl Republicii Cuba.

Recepția s-a desfășurat 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Luni dupfi-nmlază, Ia Consiliul 
de Stat s-au încheiat convorbiri
le oficiale Intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist-Român, pre
ședintele Consiliului de Stal’ al 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Fidel Castro Ruz, prlm- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 
prlm-mlnlstru-al Guvernului Re
voluționar al Republicii Cuba.

Din partea română; Ja convor
biri au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru j a! 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului ■Permanent al C.C. al 
P.CJL, 
d« •- H T — <■ >'W.W w
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al-C.C. 
al P.CJl.', vicepreședinte al Cdn-! 
sillului de Stat, Ion Pftțan, mem- . 
bru supleant al Comitetului E- 
xecullv al C,C. al P.C.R., vlcepre- i 
ședințe al Consiliului de Miniștri, ■ 
ministrul comerțului exterior, ■
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CINCI NA L UL
ÎN NUMEROASE UNITĂȚI INDUSTRIALE

LAMINORUL DE TABLA GROASA 
DE LA COMBINATUL 

SIDERURGIC DIN GALAȚI
în 4 luni din acest an, colectivul La

minorului do tablâ groasă ol Combina
tului siderurgic do la Gala|i a obținut 
un spor de produc|ie suplimentară do 7 844 
tone. In condițiile în caro s-au economisit peste 
1C0 tone metal, redueîndu-so substantial și con
sumurile specifice de aer, apă, aburi și ener
gie electricâ. Do curind, laminorislii gâlâ|eni 
și-au reînnoit angajamentele inifialo luate în 
întrecerea socialistă pe acest an. In ce constau 
ele î Se vor da peste prevederi 16CKJ0 tone ta
blâ groasă lamrnalâ, fafâ de 10 080 tone cît 
sa prevedea initial ; consumurile de metal so 
vor reduce cu 350 tone, fata do 150 tone cît 
s-a stabilit la începutul anului ; se vor realiza, 
în fiecare trimestru, economii do 100 tone ma
terialo refractare și do 10 tone cilindri do la
minare.

anului cu 5 zile înainta de termen, livrînd peste 
prevederi Însemnate cantități de acid acetic, 
acolaldehidâ, poliacetat do vinii, oxigen teh
nic. Ei au • hotSrl 1 ca, In cinstea Conferinței 
Naționale a P.C.R. și a anrvarsării a 25 de ani 
de la proclamarea republicii, să-și suplimen

teze angajamentele asumate la fncepulul anu
lui. Astfel, la cele 30 milioane lei, cit repre
zintă angajamentul inițial la producția globală, 
ei au adăugat 10 milioane lei. La producția 
marfa, angajamentul a fost majorat de la 25 
milioane lei la 31 milioane lei.

UZINA „INDEPENDENȚA" 
DIN SIBIU

Colectivul celei mai mari întreprinderi din 
județul Sibiu, uzina „Independența*, a hotărî! 
sâ-și suplimenteze substanțial angajamentele 
luole în întrecerea ce.se desfășoară în cinstea 
apropiatei Conferințe Naționale a partidului și 
a cefei do-a XXV-a aniversări a proclamării re
publicii. Astfel, do la 5,1 milioana lei, cîi ro- 
□rezonta angajamentul inițial la produefia-mar- 
Iff^vîndutâ ți îhcasațâ;^gcejta"âlfost majorai' 
la 12G(K)000 lei,-iar1 angajamentul privind rea
lizarea unoi producții-marfă 'suprirnenta'fe ’‘tfo’, 
10GOG000 lei a fost sporit la 125 milioane loi." 
Do asemenea, cu 3 GOT GOT lei este mai maro și 
angajamenlul privind obținerea de boneficii 
peste plan. Colectivul uzinei a hotărît, totodată, 
sâ economisească în acest an 300 tone melal, 
față do 200 tone cît ora angajamentul înijîaL

UZINA „VICTORIA" DIN CĂLAN
Colectivul uzinei „Victoria* din Câlan și-a 

suplimentat angajamentele cu 25 la sulă la toți 
indicatorii. Ca urmare, In acest an aici se va 
realiza suplimentar o producție în valoare do 
5 000 000 Iot Depășind nivelul planificat al pro
ductivității muncii cu 1 2G0 lei pe fiecare sala
riat, colectivul do aici va da peste prevederi 
1 200 tone fonta cenușie, 600 tone piese turna
te }i peste 2,5 milioane lei beneficii suplimen
tare, Totodatâ, colectivul de la Câlan va eco
nomisi o cantitate do peste 1 100 tone cocs me
talurgic și va reduce cheltuielile materiale de 
produejie cu 1 400 000 lei.

ÎNTREPRINDERI 
DIN JUDEȚUL BACĂU

Oamenii,muncii...din „ întreprinderile indus-, 
triale din județul Bacăulîși suplimentează an
gajamentele luate tn întrecere. Chîmlșții din 
Borzești, bunâoarâ, au hotârit să dea peste 
plan o producție globalâ do 70 000 000 lei, față 
de 40 000 000 cît prevedea angajamentul ini- 
6al. La rîndul lor, forestierii din cadrul C.E.I.L 

acâu și-au suplimentat angajamenlul la pro- 
ducția-marfâ cu 5 000 GOT loi, urmînd sâ livreze, 
totodată, suplimentar, la fondul pieței, produse 
în valoare de 3,5 milioane loi. Suplimentări alo

n

COMBINATUL CHIMIC CRAIOVA
Muncitorii, Inginerii și tehnicienii Combina- angajamentelor și-au propus si toxlilișfii de la

tului chimic Craiova au îndeplinii pionul la fabrica do postav „Proletarul*. Ei au hotârit
producția globala și niarfâ pe cina' luni ale să realizeze o producție globală suplimentara

în valoare de 6G00 0G0 lei, sâ dea peste plan 
15 030 mp (osaturi finite, fața de 5 000 mp cit 
«o angajasarâ la început de an.

ÎNTREPRINDERI 
DIN JUDEȚUL BUZĂU

Coloc tivul Uzinei de sîrmâ și produse din 
sîrmâ Buzău, ca și cel de la Schela din Berea 
au hotârit sâ-și sporească angajamentele asu
mate iniția! In întrecerea socialisto. Evaluînd 
realist rezervele de care dispun, metalurgist» 
de la Uzina do sîrmâ și produse din sîrmâ Bu
zău s-au angajat sâ realizeze suplimentar, față 
do angajamentele inițiale, o producție globala 
și marfa în valoare do 9 000 GOG lei și, respec
tiv, 9 GOG GOG loi ; sâ asigure reducerea prețu
lui de cost cu 800 000 loi, scurtarea termenului 
do punere în funcțiune a noii capacifâți de sîr
mâ trasa cu 9 luni, intrarea în producție a sec- 
toi de plasâ sudată cu 30 de zile mai devreme.

a rîndul sâu, colectivul de muncă de la Schela 
Berea s-a angajai sâ realizeze suplimentar 
producție globalâ în valoare de 650 000 loi, 
produejia-marfă de 1 200 000 lei, sâ reducă pre
țul de cost cu 100 000 lei și sâ producă posta 
prevederi 20 tone gazolină.

ilimontor o
i, o

i

ÎNTREPRINDERI
DIN JUDEȚUL CONSTANȚA

In judelui 'Constanța, colectivele do Intro- 
i sporesc -aforturile pentru depășirea

........JS1Jpldn In cinstea Conferinței Națio-'” ,s
animări a procta-

_ _ ciieva din noile angaja-,.;,
mente suplimentaro asumate de constructorii de 
mașini agricolo și ruliere do ta întreprinderea 
mecanica do utilaje Medgidia : 2,5 milioane lei 
la producția globalâ și 2,2 milioane lei la pro- 
ducția-marfâ ,- încă 100 tona metal economisii 
□rin reducerea consumurilor specifice și 5 030 
xWh energia electrică. Tinînd seama do fluxul 
tot mai’ mare de navo prevăzute a acosta la 
Constanta in acest an, mecanizatorii și doche
rii din pori s-au angajat iâ manipuleze lupli- 
monlar, față do angajamentul inițial, un milion 
tone m&rfuri.

■ ■prinderi jși
ș.. ........ .... ,

nole și a'celei, de-a.,}©^^ anjțtojjâri o procla-
Mdrii republicii, lațâ cîiava ■ din noile angațâ-,

DE LA MOTRU REPORTERII „SCINTEII" TRANSMIT
■

SE PROFILEAZĂ UN STRĂLUCIT
RECORD NAȚIONAL AL MINERILOR

PERFORMANȚA PROPUSĂ : 200 METRI LINIARI AVAN
SARE LUNARA INTR-UN ABATAJ FRONTAL
VECHIUL RECORD DE 152 METRI LINIARI A FOST DE
PĂȘIT ACUM 7 ZILE
BRIGADA LUI VICTOR MALDARESCU CU PATRU LUNI 
IN AVANS FAȚA DE PLAN

Ce reprezintă o , 
mantă 7

— 4G de mineri 
singur abataj. Intr-o lună, circa 0* OHO 
tone de lignit, adică aproximativ lot 
atlla cit o întreagă exploatare mi- 
riiicră — apreciază) inginerul Emlllan 
Matacă. directorul exploatării minie
re Ploștlna. După cum ne arată sta
tisticile de specialitate, este o per
formantă de valoare europeană.

Hotărî rea de a realiza mal mult,

extra® dinlr-un

de a lucra cu o productivi late supe
rioară. Înalta conștiință patriotică, 
muncitorească n acestor oameni din 
subteran tac ca Intensitatea întrecerii 
să crească oră de oră

PrezențI la fața locului, vom re
veni cu noi date din cronica acestei 
întreceri.

Mihai DUMITRESCU 
Constantin MORARU

ale organizațiilor de partid

53

tea produselor ; cu 
vorbit., despre citava 
net Înalte conștUnțe 
tot In această

Aceste însemnări — prilejuite da 
o recentă adunare do partid a orga
nizației de bază nr. 2 de 1a eecția 
de tesătorie a Întreprinderii „Indus
tria Iutei” din București, puterni
că unitate a Centralei induslrtale a 
Inului șl cânepei, care fabrică atlt 
bunuri de larg consum (covoare, mo
chete), dt șl alte tcsfiluri tehnice sl 
Industriale, produse în valoare doi 
sute do milioana de lei anual —' Ișl 
propun fiă surprindă ceva din at
mosfera de efervescență creatoare, de 
intensă întrecere socialistă In Intlm- 
plnarea Conferinței Naționale a parti
dului și aniversării unul sfert de veac 
de la proclamarea republicii. Aduna
rea a fost dominată do o întrebare 
Ia care au căutat 
să răspundă or
ganizația de par
tid, întregul co
lectiv : cu ce re
zultate ne pre
zentăm 7

S-a vorbit In 
adunare ' sau cu 
prilejul dialogului 
purtat jn secții despre participarea 
unanimă la eforturile pentru In- 1 
depllnlrea planului cincinal. 1071 • 
ș-a încheiat cu un bltant pozi
tiv, iar pa primele patru luni 
din acest an. planul este realizat In 
proporție de 101,1 la sută. Parametrii 
de calitate au fast depășiți la toate 
sortimentele do țesături. Aceste I re
zultate Includ munca, nu o dată cu- 
noacind momente de more dăruire 

‘ șl concentraro£. umană, do o deasa-”- 
bliă- ^ltensitaie șl perseverență, o-c<>'. 
munlșfitay/^igțfsșu! ■ ’ - ‘

’ vorbit in,adunare"^e____ ,____ ___ __
nea episod. Era Iri primate luni‘ale 
anului cind. cu toata rez-ultatelo bune 
la altl Indicatori. întreprinderea nu 
Izbutea să realizeze parametrii pro
ductivității muncii. Multe rionll nlbo 
au fâcsjt comuniștii-do aid. mal alea ______ ... „„ ___ ... ...............
ce! din birourile organizațiilor do a lucra In mal multe mașini. Cu ar- stautln Bărbulescu, și propagandista
bază, ca să găsească soluția. S-au al- gumentele experienței d Îndelunga- la învățăminte] de partid, Ana Nlco-că tu if colective din Ingineri, maiștri. ..... . . .......... _ .
muncitori fruntași, eare au studiat o- 
peratlv starea de lucruri din fieca
re echipă șl secție, s-a întocmit un 
adovărat „plan de bătaie”, cu măsuri 
politice șl organizatorice, ca să m 
pună In valoare cit mal complex toa
te resursele — Incit la aflrșltul tri
mestrului II Întreprinderea aă se orc-

rinto ‘ șl cu acest indicator îndepli
nit. în mod operativ, concluziile an
cestor Investigații au devenit- instru
mente de acțiune alo fiecărei oraanl- ... ...____ ..
zațll de bază, dcctanșînd un viu spl- cuvinte de lai 
rit de emulație.' Rezultatul: Indica
torul productivității muncii a început 
să fie realizat In cele mal multe 
din formațiile do lucru.

„Organizația de bază, toU comu
niștii au privit cu un înalt simț da ' 
răspundere, cu o deosebită seriozita
te îndeplinirea sarcinilor economice 
— spunea In adunare tov. Florin Po
pescu, șeful compartimentului de plan 
al întreprinderii. Este adevărat cil 
întreprinderea noastră, care s-a an
gajat că dea pesta plan. In acest an.

alte cuvinte, a 
din reperele u- 
muncltoreștl. Șl 

tot In această adunare n-au rostit
— i------- .audă la adresa altor mun

citoare fruntașe din fabrică. • printre 
care Maria Aposta, Ioana Llxandru, 
Constanța Dicu, Ardea Stoica.
- Prin aceeași optică, a valorificării 
resurselor umane șl materialo ale 
fabricii, au tratat problemele aUt 
referatul expus, cit șl altl comu
niști. Țesătoarea Anastasia Cancca, 
maistrul Constantin Stroe au arătat. 
In continuare, că aprovizionarea cu 
unele materii primo și auxiliare nu 
ee face in condiții corespunzătoare, 
timpul de muncă nu este valorificat

In întregime, se 
... " pierd ceasuri pre-

timpul de muncă

- Șl A ȘTIUT SA GA- reparațiilor ucd- 
---------------- îSfî“‘—’ î dentate. Aplicarea 

jlujuh ncaun<>ci.E iiiviiiUEnii unun uncuiHll 91 d ainclote a m«- 
INDEPLINIRII ÎNAINTE DE TERMEN A ANGAJAMENTELOR surilor tehnica și organizatorice no- 

' țările in adunarea
de partid din luna 

aprilie, completate cu noi investigații 
,.pa teren”, la flecare Joc de muncă, 
vor contura maJ clar posibilitățile 
scurtării duratei da ind&pllnlra a 
planului cincinal

Transmiterea Înaltei conștiințe 
muncitorești, a experienței înain
tate, stă pe primul plan al pre
ocupărilor orgonizațlel de partid. 
„Avam mulți tineri printre noi 
— arăta maistru! Antlronio M4- 
noiu. Trebuie, gâ-i pregătim. Jnvăiin- 
du-Jjjflsme&cSiaî.-sl” cum'-sg se ,. eom.-'» 

Dre-Ț; 
cept 6e>,concTeUz(țaza,ln atenția a- 
cordaiS' acomodării tinerilor In fa-J 
brlcfl, însușirii meseriei șl primirii In 
partid a color mai vrednici. Ne vom 
ocupa. In continuare, de tineri — 
dezvoltau Weea unul dintre „instruc
torii” de la tesătorie. muncitorul Con-

UN COLECTIV CARE A CĂUTAT
SEASCĂ — RESURSELE ÎNVINGERII UNOR GREUTĂȚI Șl

39 009 mp țesături, și-a depășit do 
pe acum angajamentul, realizlnrl 
24 OTO mp Dar aceasta nu ne poate 
face să Închidem ochii față da scă
derile pe care le mai avem șl a că
ror consecință a fost. înainte de toa
te. Indicele mal redus de producti
vitate, Măsuri buno s-au stabilit, 
și aș aminti Inițiativa unor comuniști 
de a lucra Ia 3—1 războaie, faptul că 
s-a redus numărul muncitorilor eare 
efectuau operațiuni auxiliare, accș-

. ita<ntâdJși^Uây^fn>muncl .dlrettW
ilul colectiv..,prodrțcljve. AgttoRoesrtittalul esto^slhij 
aspro un asnma-' continuăm''«plUțarofțfton-pcrsevorart.n

tă. tn spiritul exigent imprimat do 
Conferința Națională din 1SS7 a par
tidului de Congresul al X-Iea el 
P.C.R.

Am avut prilejul să o cunoaștem 
pe una din autoarele inițiativei do

te In fabrică, dar sl cu mlndrla do 
a tace parte dlnlr-un colectiv In sta
re să menUnă sus ștacheta exigenței 
In toate domeniile de activitate, tc- 
eătoarea Elena Bona, cure a trecut do 
la două la patru mașini, a vorbit adu
nării generale despre felul In care-sl 
organizează munca. Ișl îngrijește ma
șinile. Isi controlează tringură callta-

Temolia angajamentelor pentru o recoltă bogată: proșile la timp, pe în
treaga suprafață cultivată cu porumb. In fotografie : Lucrări de întreținere 
a culturilor la I.A.S. Călărași, județul Ialomița Foto : 8. Cristian

lac. Mal ales, să ne îngrijim de pregă
tirea lor polltlco-profeslonală pentru 
a deverd membri al partidului, de pre
gătirea schimbului de mllne la nive
lul la caro ara nevoie țara.

Cum aminteam, Întreprinderea tră
iește cub ficmnul unei intense Între
ceri socialiste. S-a realizat o mal 
bună folosire a cadrelor tehntco-ln- 
glnereștl, s-a exllna lucrul la mal 
multe mașini, acțiune susținută pu
ternic prin reorganizarea echipelor 
do întreținere ; s-au Identificat noi 
capacități de producție. Intre care Încă 
ÎS războaie ce pol lucra fiecare die 
8 ore pe zl ; s-a solicitat furnizorilor 
de fire — texllllștll din Gheorghîenl 
— să Îmbunătățească si mal mult ca 
o completare a acestor măsuri, cali
tatea firelor. Șl astfel se conturează
un bilanț cert : col puțin 6 mllloarțo J 
do lei produse peste plan în cinsteai' 
Conferinței Naționale a parllduIuL 

în ampla mișcare de analiză a po
sibilităților de Îndeplinire înainte de 
termen a planului se Încadrează șl 
acțiunea do reutltare a InlreDrinde- 
ril. 81 ulei a Intervenit năzuința co
muniștilor. a colectivului <Je a găsi 
soluții eficiente In primul rlnd In va
lorificarea propriului potential. înce- 
p!nd cu anul viitor, zestrea tehnică a 
fabricii se va înnoi șl. firește, va 

. crește șl’capacitatea el do nroduclie
— cu aproximativ 39 la sută. Dar 
această lărgire a producției va avea 
Joc fără a se efectua Investiții pen
tru noi construcții, cl fotoslndu-se la 
maximum spațiul construit existent 
Acesta este „cuvlntul de ordine” 
lansat de comuniști ; pregătirea de 
pe acum.a Înfățișării de mllne a ac
tivității productive constitute o ac
țiune care mobilizează, la rîndul el. 
energii, gindire lucidă, Inventivitate 
și pasiune comunistă.

Evenimentul nr. 1. care captează In
teresul tuturor nitaerHbr dm bazinul 
carbonifer al Motnilul este tentativa 
brigăzii conduse de Victor Măldă- 
rescu de la exploatarea minieră Ploș- 
tlna de a stabili th luna mal un nou 
record la litorăHle de avansare In a- 
balaj frontaL Locul de desfășurare a 
Întrecerii pentru realizarea unei per- . 
formanțe do 2OT m 1 avansare este a- 
batajui frontal nr. 2, panoul 4, stra
tul 10, sectorul sud, abataj dotat cu 
un complex mecanizat de tăiere, sus
ținere șl de transport de tipul 
OJdJtT.-M.10.

! .„Trăim momentele acestei taipre- 
|slcmanto Întreceri, In abataj, alaiuri 
[de minerii schimbului I. Urmărind 
jcuțiteJe combinei mușcind din straiul 
[de cărbune, înalntM metru cu metru, 
urmărind șuvoiul de cărbune purtat 
valuri-valuri de transportor, de-a 
[lungul celor 01 de metri dt măsoară 
ilunglmea abatajului, calculăm 
ipreună cu Nlcolae • Anton, șeful 
sectorului : „A fret atinsă armătura 
rare marohenză 190 rn 1 avansare — 
fie spune1 d. Plnă la orele 12 s-au 
fătat 3 fișil — aproape 2 metri Înain
tare. Vom preda schimbul cu 3 fi
ți £ Au mat rămas Încă 62 de ore 
plnă isă încheiem bUanțul lunii...” 
| înțelegem că pentru acești oameni 
fiecare minut este prețios. Orice 
fnlșcare, orice operație este dinainte 
Calculată. 13 mineri, dț! slnt Iri schim
bul I, acționează ca un ceasornic; ma- 
z nui'.îc, continuu. Manevrarea mane-

tetor combinei de către utecls- 
tul Nlcolae Olarii, a celor de la 
sUlpli hklrauUct care țin in spinare 
„greutatea- muntelui de către Gheor- 
ghe Ioan, miner mecanizator, dirija
rea transportorului spre frontul de căr
bune Iți creează Imaginea unei uzine 
subterane unde munca este perfect 
orgaplzatâ, slncronlzală la cerințele 
unul grafic riguros stabilit.

Cu datele de caro dispunem, calcu
lăm mai departe. Proiectul complexu
lui prevede realizarea unei avansări 
de 2,6 m 1 jl o unei producții de 640 
tone de cărbune In 24 do ore. Briga
da de aici a Întrecut orice așteptări: 
7,3 ml avansare șt 2SOT tona de căr
bune In medie, zilnic, plnă acum. In 
Juna mai. Se poate deci estima că 
bilanțul acestei luni va consemna o 
producție de lignit de aproape 4 ori 
mal mare docil planul abatajului pre- 
lLmlnat initial. Cu alto cuvinte, bri
gada. Iui Victor M&ldărescn va lucra 
cu patru luni In avans față de plan.

Vechiul record de 153 m I avansare 
lunară In abataj frontal, stabilit iot 
în bazinul Molralul și care dăinuia 
din februarie 1969, a fost doborit Ineă 
în seara zilei de 23 mal b.c. Cu fle
care oră care trece, baremul celor 2B0 
m 1 avansare — unul din angajamen
tele luate de minerii de la Ploș’Jna 
In cinstea Conferinței Naționale a 
partidului șl a celei de-a XXV-a ani
versări a proclamări! republicii 
este tot mal aproape do a fi atins.

superior
wrpbhtiure a

Ce-și propun zootehniștii de la complexul 
intercooperatist de la Cerăt-Dolj

Complexul Intercooperatist de creș
tere a porcilor de ta Cerăt, județul 
Dolj, Intrat In producție la sflrșltul 
anului treeut, va produce anual 
33 OM) de porci de IOT de kilograme. 
Prin extinderea Iul. vor fî livrați 
cooperativelor agricole asociate sau 
altor unități din județ încă 39 OT'O do 
purcel pentru creșterea lor In sistem 
gospodăresc. Pentru anul acesta, 
complexul are planificat să livreze 
2 399 tone de carne. Reprezintă aceas
ta limita maximă n posibilităților de 
caro dispune 7 Nicidecum. Din Ini
țiativa organizației de partid. In toate 
sectoarele de producție s-au purtai 
discuții eu’ toți îngrijitorii, cu specia
liștii pentru depistarea tuturor rezer
velor de sporire a producției. Rezul
tatul ? Colectivul s-a angajat să li
vreze peste plan 1 OT0 de porci grași, 
iar apoi a suplimentat angajamentul ___ ___________ _
cu încă 509 de porci. Aceasta Inseom- sporuri normale In greutate. Iu care 
nă obținerea, peste pian, a unei pro- ' - • ■
ducțll suplimentare In valoare de 1.8 
milioane Iei. La aceasta se adaugă șl 
angalamentul de a se realiza. In 
sflrsitul anului, beneficii de anroape 
2 milioane lei. Acesta angajamente 
au la bază experiența șl rezultatele 
tanl^^rodnrtle^â IbllniiTTin “G‘eruun«ie as raptul cu taonetie ae

aj!e p:^ cț5,' S be’ nutrețuri combinate livrează nutre-
nefictu net de circa OT0 0OT lei. (uri la un preț cu 29 ta sută mal

Cum acționează colectivul de aici mare dcclt se prevedea in studiul

Marla BAU OI AN

tule ded realizarea unul Indice de 
natalitate de cd puțin 0,3 purcel de 
la flecare scroafă șl scăderea morta
lității la 8,5—8,0 la șută. Pentru 
areștereâ eficienței este necesar să 
se obțină un spor In greutate cu 
cheltuieli dl mal mid. în această 
privință rezultatele înregistrate la z! 
slnt elocvente. în primele 3 luni alo 
anului, prețul de cost pe tona de 
spor In greutate a fost redus ca 140 lei 
față de plan. „Rezultatele obținute 
de colectivul nostru plnă In prezent 
— ne arăta tov. Ștefan Rădulescu, 
tehnologul șef al complexului — do
vedesc că cheltuielile de producție 
pot fi reduse. Primul element asu
pra căruia s-a acționai a fost folosi
rea eficientă a furajelor, caro repre
zintă 70—73 la sută din totalul chel
tuielilor de producție. Administrarea 
unor rații echilibrate care să asigure
. - - - —„j

se adaugă întreținerea corespunză
toare a adăposturilor pentru a se 
evita risipa de furate au determinat 
realizarea unor ^economii de peste 
2 milioane Id".

După cum ne relatau conducătorii 
complexului, există unde neajunsuri 
determinate de faptul că fabrietle de 
tari la un preț cu 20 la mită mal

pentru îndeplinirea angajamentelor ? tehnlco-economlc. Acesta se ră&frin- fon?Ple7,u! de creștere a porcilor de 
în primul rlnd trebuie obținut un ge negativ asupra prețului de cost. a "P1" rw,i 
număr mal mare de pureel pentru ~ ______ '
îngrășat Un prim obiectiv 11 const!- tonii — împreună cu cooperativele

asociate am găsit o soluție de a eli
mina această stare de lucruri. Pe 
3 5OT hectare vom produce porumb 
șl ovăz. Noi avem posibilitatea să 
producem șl să vindem fabriciîor de 
nutrețuri combinate concentratele 
respective la preț scăzut. Șl astfel, 
șl furajele combinate pe care le vom 
primi vor fi mal ieftine. In felul 
acesta, cheltuielile legate de furaja
re se vor reduce cu 23 la sută.

c , . - ------- Paralel cu reducerea cheltuielilorvui nostru plnă In prezent la furaje se acționează șl la redu
cerea celorlalte categorii de cheltuieli 
de producție directe șl Indirecte : 
materiale de producție, curent elec
tric, medicamente, combustibil, fond 
de salarii etc. Pe această cale s-au 
obținut economii' de zeci de mil de 
lei. Livrarea, porcilor numai la greu
tatea de peste IOT de kilograme re
prezintă o altă cale de sporire a efi
ciente! economice. Aceasta deoarece 
Ia greutatea de 101—120 kilograme 
prețurile de vinzare slnt mal avnn- 
tnloase. In prezent, media de greu
tate a celor 8 060 de porci livrați este 
de 100 kg. Aceasta înseamnă că la 
flecare grupă de 20 de porci s-a ob
ținut practic încă un porc doar prin 
depășirea cu 3 kg n greutății de li
vrare.

Slnt rnttnal dteva din preocupările 
îngrijitorilor șl speelailștllor de la 

’ ‘„j
la Cerăt pentru realizarea punct cu 

„„„i „iu„. ™ ji rxmcl a angajamentelor luate,,centru anul viitor — spunea dlrec-
Anrel PAPAD1UC
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Tovarâjul Nicolae Ceaujescu si tovarășul Fidel Castro primesc explicași amănunțite In fermele Complo- 
xului Adunații Copiiceni, caro livreazd anual 3 400—3 500 lono do cerne

După duminica petrecută In am
bianta odlhnj toare a secularei pă
duri Scroviște, teri, în cea de-a pa
tra zi a vizitei In țara noastră, oas
peții cubanezi au luat cunoștință de 
unele aspecte ale activității 'agri
culturii noastre socialiste.

Prim obiectiv al vizitei: între
prinderea agricolă de stat „30 De
cembrie", 
mart tar 
reșliului.

însoțit de tovarășul Nicolae ■ 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Ramăn, președln-,.. 
tele Conslll ulaifde'’Stat al Ri ...... ..

vast complex agroali- 
din apropierea Bucu-

iele ConslliulîiiFde'> Ștal'al Republi-. : 
di Socialiste
Fidel Castro Ruz, prlm-soei-etar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist' din Cuba, priin-ministru 
st! Guvernului Revoluționar al Re
publicii Cuba, străbate, ta primele 
ore ale dimineții, traseul animat ce 
duce, prin inima Capitalei, spre ie
șirea către Giurgiu.

Iau parte ta această vizită tova
rășii : Emil Bodnaraș, Ion lonlță, 
Ion Pățan, Teodor Marinescu, șeful 
Secției relații externe a C.C. al 
P.C.FL, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Gheoarghe Oprea, consilier ta C.C. 
ăl P.C.R., Petre Iooescu, ambasa
dorul României ta Havana, alte o- 
flctafitățl române, precum și tova
rășii Flavio Bravo Pardo, Jose A, 
Naranjo Morales, Arnaldo Ochoa ■ 
Sanchez, Omar; Iser Mojena, Or- 
.tando Rodriguez Puertas, Osmany 
Cienfuegos, Nlcotas Rodriguez As- 
Uazaraln, ambasadorul Cubei ta 
București, și alte pensoane oficiale 
epbaneze.

lie-a lungul arterelor de comu
nicație, mii șl mii de cetățeni sa
lută cu căldură pe conducătorii do 
partid șl de stat al celor două țări 
socialiste frățești, aplaudă, ovațio
nează îndelung.

La complexul de îngrășare a 
taurinelor din cadrul LA.S. Copă- 
cenl, conducătorii de partid, șl de 
stat români și cubanezi stat salu
tați cordial de tovarășul Angelo 
Miculcscu, ministrul agriculturii, 
industriei- alimentare șl apelor, de 
reprezentanți al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R. șl ni consiliu
lui popular județean șl de membri 
al cOTducerii întreprinderii.

în număr mare, slnt prezențl 
locuitori ai comunelor Adunați! 
Copftcenl, Jilava, Dărfiști, 30 De
cembrie, care intimpină pe oaspeți 
cu aplauze și ovații. „Bine ați ve
nit dragi oaspeți din Republica 
Cuba 1“ Drapelele de stat ale Ro
mâniei și Cubei încadrează o 
mare pancartă cu urarea de bun 
venit, scrisă în limbile celor două 
țări. Lucrator! al întreprinderii îi

Un elicopter special ti conduce 
pe Inalții oaspeți ta Fundulea, 
unde se vizitează cîmpurlle do 
experiențe ale Institutului de cer
cetări pentru cereale și plante teh
nice, cea mai mare Inatltuțic de 
cercetare a Academiei" de științe 
agricole și silvice.

Universul este, de astă dată, cu 
totul altul. îșl «pun cuvinlul aici 
rezultatele cercetărilor din biologia 
vegetală, munca amello-itorllo- de 
plante de cultură. Ridicind pe 
trepte superioare tradiția, și expe
riența, bogată a școlii agricole, ro- 
măneștl, .'folosind , ta" cîmp șl labo-

oo
Elicopterul special, Ia bordul că

ruia se aflau .tovarășii Nicolae 
Ceaușwrcu șl Fidel Castro Ruz, ate
rizează in apropierea cimpurilor 
de producere a semințelor. înalțlî 
oaspeți sînt Întâmpinați de prof. 

jNtcolne Gfosan, președintele Aca
demiei de științe agricole și sil
vice, de colectivul de conducere al 
Institutului, de un mire număr de 
lucrători ni ogoarelor din- comu
nele învecinate.

în mașta! deschise, se vizitează 
lanurile de griu pentru produee- 
ren de sămință din soiurile „Ex
celsior” și .Favorit” — soluri de! 
maro productivitate, rezistențe! ta 
ger, Ia cădere șl 1a boii, create de 
cercetătorii tastituluiui — cultu
rile de sola șl fasola din soluri ro
manești caracterizate prin viguro- 
zltate șl producție ridicată. Stai 
înfățișate clnip-.iriie dc ameliorare 
a Inului, maziirll, experiențele de 
amel'orare a orzului. Pe terenu
rile de ameliorarea griului sini 
In curs de experimentare cele 
«nai recenta creații autohtone șl 
străine. Se evidențiază solurile 
Fund-.ilea, Lxrvrin și Turda care 
au dat producții de 4 590—6 500 kg 
ta hectar. în discuțiile cu specia
liștii Institutului, tovarășul Fidel 
Castro se Interesează de tehnicile 
folosite In activitatea dc amelio
rare, de rezultatele înregistrate în 
experimentarea unor soluri străine 
din America Ixiilnă, de motîul de 
fertilizare a soiului și realizările 
în producție. Același cadru de 
preocupări a prezidat șl iri discu
țiile privitoare la ameliorarea flo- 
rii-so&relul și a solei, in nmeltorn- 
roa porumbului, rezultatele obți
nute In producție ta hibrizi au
tohtoni comparativ cu cel din ță
rile mari cultivatoare de cereale 
și plante tehnice. Datele furnizate 
de cadrele științifice ale Institu
tului asupra modului de organi
zare și problematicii dc cercetare 
suscită un viu interes. Institutul 
■dispune de 12 stațiuni experimen
tale situate in diferite zone agri
cole din țară, care au devenit 
centre puternice pentru produce- 
rea de semințe din soluri supe
rioare, de aplicare a tehnologiilor 
modeme de cultură a plantelor, 
întreaga activitate a Institutului 
se încadrează in acțiunile de 
transpunere in viață a prevederi
lor Congresului al X-lea al parti
dului pentru dezvoltarea rapidă 
șl în toaie. sferele a producției

■ agricole. ' , .’în?? -Xî
■ ifn final,' tovarășii1- Nicotae 

Ccaușescu 'șl Fidel Căsiro,* cdllaiți 
conducători de partid. români șl 
cubanezi au făcut o scurtă vizită 
la sediul institutului. AM, în ca
drul unei mici expoziții au fost 
înfățișate, prta grafice șl mostre 
de plante; principalele soluri și hi
brizi obținuți in ultimii ani de 
cerceta tor ii Institutului, semințe 
selecționate ta perspectivă de a 
fi extinse In cultură inare. Tova
rășul Fidel Castro a mulțumit lu
crătorilor institutului pentru pri
mirea călduroasă, peniru revela
toarele explicații șl a urat între
gului colectiv de cercetători noi șl 
cit mai mari succese în activitatea 
lor pusă în sprijinul progresului 
agriculturii.

Contactul nemijlocit cu realități 
alo agriculturii noastre socialiste, 
cu preocupările oamenilor de ști
ință, crescătorilor de animale a 
constituit încă un punct impor-

i.

I

arată printre altele că anual aici 
slnt îngrășate 9 8(H) de taurine —- 
viței preluaU la vîrsta de 15—16. 
zile și crescuți în sistem indus
trial pînă la 310 zile, rfnd sînt li
vrați beneficiarilor. Anual se pro
duc 3400—3 500 tone de carate. A- 
ceastă unitate constituie un model 
în agricultura noasarft de stat, lor 
metodele folosite alei sînt prevă
zute a fi generalizate și în alte 
unități similare. Rețetele de fura
jare, ca șl tehnologiile de întreți
nere șl creștere a taurinelor sînt

leliCas-■.ii ...__..._________ _ ,
■ răndih»’1** rattșre metode șFmIJloâce tehnice - 
g&iîlulȚ' moderne, cercetători! de ta Fundu- 

lea au obținut soiuri noi de plante 
de cultură șl hibrizi "de mare pro
ducție ta majoritatea plantelor e.il- 
livate Jn țara noastră, produc șă- 
mthță elită și superei!tă pentru ne
voile întregii agriculturi șl au stabi- • 
Ut tehnologii eficiente pentru cultu
ra cerealelor și plantelor tehnice. In 
decursul unui deceniu șl Jumătate 
da cind a luat ființă institutul au 
fost creați șl generalizați în cul
tură hibrizii de porumb de mare 
randament, au fost adunați din în
treaga țară șl din marile zone de 
cultura porumbului de pe glob 
soluri șl varietăți constituind un 
vast șl valoros material biologic 
folosit în activitatea de amelio
rare, s-au obținut soluri noi de 
griu caro au început să fie extinse 
în cultură, soluri noi de fasole, 
solo, in pentru ulei, cinepă șl 
ptante de; nutreț. In acest an au 
fost- însfimînțate cu 
floarea-soarehii primele suprafețe, 
creație. în premieră mondială a 
hîstilutulul de ta Fundulea. A- 
cești hibrizi s-au dovedit "deosebit 
de valoroși și în experiențele efec- 
_ l i. " ^7- ■ 
Maroc, Tunisia, Iran, Italia, Spa-
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După cum se știe, conducerea unllătllor socialiste 
de stat se realizează pe baza principiului conduce
rii colective, prin participarea nemijlocită a oame
nilor muncii la dezbaterea sl soluționarea probleme
lor activității economlco-soriale a întreprinderii. 1* 
elaborarea sl înfăptuirea măsurilor necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan, pentru îmbunătăți
rea condițiilor de muncă 81 de viată ale Intrcoulul 
colectiv. Excrclllndu-șl' plenar atribuțiile conferite 
de leffe în majoritatea întreprinderilor, organele 
prin care se realizează conducerea' colectivă — comi
tetele ,șl adunările generale ale oamenilor mnnell —• 
mi objlnut rezultate pozitive in gospodărirea patri
moniului Încredințai de stat spre administrare, în ac
tivitatea economică, flecare om al muncii’aduclndu- 
șl o contribuție sporită la bunul mers ol treburilor
înlreprlnderlL

1 i •- ș a

Conducerea colectivă 
dă roade bogate

multă putere de muncă, dar cu mat 
putină experiență privind munca cu 
omul ceea ce a dus doar la unuie 
încercări timide de a consulta colec
tivele in scopul luării celor mai n- 
■decvalo măsuri pentru lichidarea 
neajunsurilor. Nici comitetul oame
nilor muncii au a întreprins toi ceea 
co trebuia pentru a Imprima acestor 
conduceri stilul gău de lucru dina
mic. operativ șl eficace. Aspecte a- 
Hemănătoare. dar In mal mică mă
sură, Intllnlm Încă șl în alte gec-

toare, cum ar fi cocseria. «ecția me
canică. undo deficienta esențială 
privește finalizarea concretă a mă
surilor stabilite da fapt in colectiv. 

Așa cum ni s-a «spus In urină, 
chiar in cursul acestei luni, biroul 
comitetului de partid al uzinei va 
analiza temeinic modul In care co- 

" miletul oamenilor muncii îșl exer
cită atribuțiile esențiale ce-I revin 
prin lese. Fără îndoială, concluziile 
ce se vor desprinde din această am
pla analiză vor duce la participarea 

■și mal largă a muncitorilor, Ingine
rilor si tehnicienilor la conducerea 
treburilor uzinei, la valorificarea su
perioară a resurselor materiale și u- 
mano de care dispune, la creșterea 
gradului de eficiență a producției, in 
așa fel Incit planul șl angajamentate 
eă fio realizate exemplar.

Edificatoare In acest sens este ex- 
parlemța acumulată 1a UZINA „VIC
TORIA” din CALAN, parte integran
tă a Centralei Industriale Hunedoa
ra. Redăm, pe scurt, unele din tră
săturile acestei experiențe, așa cum 
s-ati desprins ele din Investigațiile 
Întreprinse aici, din convorbirea 
purtată cu Eroul Muncii Socialiste, 
Adolf Drucker, directorul uzinei, 
șl Ionel Hodorog, secretarul comite
tului de partid.

Cu prilejul dezbaterii In adunarea 
generală a oamenilor muncii a sar
cinilor de plan pe anul 1072. a 
indicatorilor fizici și a celor econo- 
mlco-ftnfijactari, do pildă, s-au năs
cut unde Inițiative do valoare șl 
«s-au făcut o eerie de propuneri 
judicioase ; țoale propunerile an fost 
analizate temeinic de comitelui oa
menilor muncii, iar celor acceptate 
11 s-au Indicat soluții de rezolvare 
șl termene, pentru aplicarea lor 
slabillndu-se responsabilități precise. 
Nu înllmplător a «porii neîncetat 
contribuția efectivă a lucrătorilor la 
conducerea treburilor uzinei, la bu
nul mers al activității acesteia. La 
propunerea turnătorului Dionlșle 
Munteanu. prin autoulllore. a fost 
construită o mașină complexă de 
frezat șl filetat elemente de radia
toare (calorifere), care a dua în 
enunță la. creștere* prodticllvitătli 

<{tauncil..cu:.pțsște 4 la sută șl la ini- 
IniiifilfiUren.calltiitil opera Hunilor reș- 
Sg i .
, Iuryie pe tona de fontă, tov. Piliy 

Nicolae a propus ca la reparația ca
pitală a furnalului nr. 2 <să se adu
că. modificări profilului ncc.sliiLa. teă 
ae reprolecleze vagonul dntar șl să 
se extindă (o dată cu perfecționarea 
cî) experiența «e la furnalul tie\ 1 oamenitor muncii, ecoftomlsiul Vasl- 
S !„n 1C“?, le Ctondn. acest organ se suprapune

Un adversar redutabil: 
formalismul

Din lectura proceselor verbale 
Si a dărilor de «seamă reiese că șe
dințele comitetului oamenilor muncit 
de la r.M.iJ.A.-BljCl.Itlv.iTI eJnt 
foarte frecvente, uneori, chiar la 
4—3 zile. Activitatea acestui. organ 
de conducere colectivă este guver
nată. dMlțțur. do Imperativele pro
ducției. Se naște, ‘o'.uși. 6 Întrebare:. 
nu cumva, uneori, această frecven
ță a ședințelor impietează asuora 
aprofundării problematicii studia
te, eficacității măsurilor preconiza-

sts aplică Jn practică unele măsuri. 
De pildă, s-a hotărî t efi se Introducă 
un nou- regim do penallzfirL caro să 
urmărească delimitarea responsabi
lității In muncă plita la echipe. Nici 
plnă acum nu s-a făcut nimic pen
tru materializarea acestei măsuri, 
deși, după părerea mea, cete foarte 
judicioasă. 1

în stadiul bunelor intenții au ră
mas șl reducerea personalului teh- 
nlco-admlnlstratlv sau Îmbunătăți
rea colaborării dintre șefii de corn-

te ? RAspuntu! este, din pftcj^ ,ar, ntBM^ț^pțalnbdllImlnarea n*l«9T 
firenativ, Probleme stringente,.. îu- , ccațleUn conducerea-procesului, g? 
ire lcare;-‘decalajol dintre uzinal jj,. producțta" „"U,‘îr«w. 1*. ■ , :i
montaj. .îmbuiLĂtlțîrca organizării — Caracterul bătăios al dczbaterl- 
producțlel șl a .muncii, dotarea cu lor noastre se îndulcește nefiresc 
SJD.V.-url adecvate șl în cantitate dincolo do ușile sălii de ședințe —

de concepiic originală, ,ÎJ -de 
r.'incament. Tnvar5șul ; Fidel 
troi’soHdtă <tate;)a-’asupra> ■! Jț 
m eațliilul act! vi tă ți i’ 1 complexului/ ‘ • 
se preocupă de prețul de cost al 
produsului. AM, cu un număr, 
minim de lucrători se realizează 
indici înalțl de productivitate. Pro
cesul de hrflnlre șl adăpare auto
mat, sistemul constructiv ingenios 
care asigură eliminarea dejecții- . 
lor fără intervenție manuală slnt 
condiții ce determină ca pe întreg 
complexul numărul lucrătorilor să 
fie redus ta minim, sub cincizeci 
de oameni, șl aceștia în marea ma
joritate practMnd profesiuni ne
zootehnice, ca electricieni, meca
nici ș.a.

Activitatea complexului se bucu
ră de bune aprecieri din partea 
solilor poțtorulul cubanez, a tova
rășului Fidel Castro. Vorbind des
pre experiența cubaneză în dez
voltarea în mari complexe, de tip 
industrial, a creșterii animalelor 
pentru carne șl lapte, primul so-

__ __.Y,_ țal '
Partidului Comunist din Cuba 
relevă unele’ deosebiri de concep
ție și metodă, acestea decurgind 
din condițiile diferite de climă, 
fiind condiționate totodată de „ _r,_, ............ .
baza furajeră diferită în Cuba de luate în_ diferite țări ca Franța,
cea'de ta noi. ■ 1.______, _ ' J ” " .

Ferma de vaci de lapte a ace- rata șl S.U.A., unde ș-au clasificat 
lutașl complex evidențiază, ca și pe primul 1:_ 
creșierca și îngrășnrea taurinelor, producția: 
o activitate modernă, un înalt ținutul de uieL-............. ...... —

pentru carne șl lapte, primul 
ere tar el Comitetului Central hibrizi de vini in programul vizitei efectuate 

în țara noastră de solii poporijdui 
cubanez, In frunte cu tovarășul 
Fidel Castro Ruz.

Reportaj realizat de s
N. POPESCU-BOGDANEȘTI 
Emil MARINESCU
Gh. PREDA
Foto : Ion Dumlini

Milial Alese

SJÎ.V.-uri adecvate șl în _______
suficientă, revin mereu pe ordinea de 
zl, rezolvarea, lor se amină sistematic, 
acestea fiind reluate din ședință în 
ședință. De altfel, după cum ne spu
nea unul dlniro membrii comitetului

grad de mecanizare a lucrărilor, 
hrănlrea, pregătirea vacilor pentru 
muls, mulsul însuși, fiind operații 
în care mîria omului nu Intervine 
declt ca auxiliar. Discuțiile care au 
loc pe parcursul virilei se referii 
la rasele de "vaci care populează 
unitățile agricole din țara noastră, 
la preocupările pentru ameliorarea 
celor mai productive dintre rase și 
adaptarea la condițiile specifice 
ale țării noastre a unor rase înalt 
productive. Este evocată, în acest 
context, activitatea de cercetare 
șUlnțlfl-că, fără a cărei activă in
tervenție nu se pot obține în1 prac
tică rezultate valoroase.

în încheierea virilei se trece pr
in secțiile de prelucrare a laptelui 
șl a cărnii aparțlnlnd complexu
lui ogroallmentar „30 Decembrie", 
unde se prelucrează o mare parte 
din produsele ingrășătorte! de tau
rine și fermei de vaci de lapte. 
Tovarășul Fidel Castro mulțu- 

vou» u «vou»».. _______ ____  mețte pentru explicațiile primite,
claltst al agriculturii noastre. Re- urează întregului colectiv care iu

întfmplTiA pe cei doi ’conducători 
de partid și de stat cu flori.

Prin mijlocirea unor grafice și 
cifre, oaspeții primesc unele In
formații privind programul de 
producție a cfirnll de taurtoe pre
văzut a fi realizat în sectorul ^o- 
ferâtor "la complexul de^ îngrflșare creazfl atei noi succese in aclivlta- 
a taurinelor In care no aflăm, se tea viitoare.

1:

9 ’

Luni dimineața, tovarășul ’ Gheor-
&REx^tM .T’prStetalto^Pc?- română de statoare economică și 
manent al C.C. al P.C.R., . ideepre- «1»^
ședințe ol Consiliului dc .Miniștri, 
președintele pârtii române în Co
misia mixtă roniAno-cubaneză de co
laborare economică si tehnlco-stiin- 
tlficâ. a avut o întrevedere cu tova
rășul Cartas Rafael Rodrtauez -Ito-- 
driguez. membra al. Secrotarlaluiut 
CG al P.O- din Cuba și ministru 
al Guvernului Revoluționar al Re-. 1 . :. ..i » “ .

____ loc ntît in ce privește 
creșterea șl IngrAțarea taurinelor, producția: de sentințe^ dt șl con-

J’

Ca pratulindeni, primire deosebi* de eniuzicisiâ ți la Instilulul ce cerceidri 
pentru cereale ji planie tehnica de la Fundulea

publicll Cuba, președintele pârtii 
cubaneze in Comisia cubanezo- ___ ■ ■ -—-------------------- -i 
tehnlco-ștllhțlftcă.

La întrevedere, care e-a dcsHtau- 
rat InLr-o aimosferă caldă, orieto- 

> nească. s-a efectua’, un schimb de 
opinii privind posibilitățile do dez
voltare. in continuare, ă rclatillcr 
de colaborare sl cooperare economi
că dintre Republica Socialistă Ro
mă ni a șl Republică Cuba. lAgerpres)

S

ta furnale a gazului metan prelncfil- 
zlt, soluțiile respective nfltaclu-se ta 
faza de studiu șl proiectare : turnă
torul Vtorel Vasta a sugerat ca, prin 
grija comitetului oamenilor jnimcil. 
să se amenajeze un cămin' pentru 
.nefamlllșll. In construcția căruia 
să-?l aducă contribuția, prin muncă 
obștească, viitorii locatari ol. aces
tuia — Iar. în prezent proiectele ca
pătă contur in practică

în ședințele sale, pe baza unui 
program de lucru întocmit trimes
trial. comitetul oamenilor muncii 
analizează probleme organizatorice 
șl tehnleo-eeonomlce de mare în
semnătate, cum stat: realizarea In
dicatorilor tehnlco-economlci, planifi
cați pe flecțll șl uzină. îmbunătăți
rea oprovlzlonârll tehnlco-materlale. 
îndeplinirea planului de investiții sl 
reparații. , rezolvarea propunerilor 
reieșite din. adunările generale, ana
lizarea principalelor consumuri spe
cifice la materii primo, materiale si 
combustibili, creșterea șl. promova
rea cadrelor &n. Analizele ce se fac 
In ședințele comitetului oamenilor 
muncii au ca punct de plecare ma
teriale întocmite de colective forma
le din membrii eoniltetulul șl din 
alte cadre de specialiști, care, de , 
fapt, sini și invitate la ședințe. Pe 
această bază, deciziile și hotăririlo 
adoptate întrunesc puncte de vedere 
competente, adeziunea întregului co
lectiv al urinei. Sistematic, la În
cheierea fiecărui trimestru, comite
tul oamenilor muncii dezbate temei
nic situația realizări! Indicatorilor 
tehnici, economici și financiari pla
nificați. stabilește măsuri pentru 
perioada următoare. Do exemplu, 
dLn analiza făcută pe trimestrul I n.c. 
s-a desprins că. In acest Interval, 
colectivul urinei a obținut supli
mentar o producție marfă ta valoare 
de 3 733 OM lei. beneficiile peste pre
vederi ridleîndu-»e la peste 1480 OCO 
lei, caro îșl an Izvorul. îndeosebi, 
în reducerea consumurilor spe
cifice cu 11.3 kg cocs pe tona 
de fontă, eu 0ă kg încărcătură me
talică pe piesă bună turnată, eu 55 
kg cărbune pe tona de semlcocss și 
altele. în stilul de-lucru al comitetu
lui oamenilor muncii a intrat prac
tica potrivit căreia, ta fiecare șe
dință se informează realist, cu date 
șl fapte, despre felul in care au 
fost îndeplinite măsurile, bolăririle 
și deciziile luate anterior. Da ase
menea. președintele comitetului adu
ce la cunoștința membrilor acestui» 
sarcinile primita de In organul ie
rarhic superior, uncie din căile pen
tru realizarea lor. în vederea apli
cării în viață a principiului muncii 
șl conducerii colective, la rindul lor. 
membrii comitetului oamenilor mun
cii aduc operativ. Ia cunoștința lu
crătorilor, deciziile șl hotărîrlle adop
tate, aslgurînd condiții penlru tra
ducerea lor in viață.

— Cu loaie aceste rezultate pozi
tive, aprecia directorul uzinei, tre
buie să arătăm că, In secții sl sec
toare. la locurile de muncă, uneori, 
dodzille sl bolărîrilo principale nu 
aînt rodul contribuției colective, 
nu exprimă. în suficientă măsură 
experiența practică profesională șl 
organizatorică a lucrătorilor. Așa sa 
explică faptul că cele două turnăto
rii continuă să înregistreze fin deo
sebi, tamătorln I) un nivel deștul 
de ridicat do rebuturi. Esto adevă
rat. conducerile acestor turnătorii 
ntat retailv tinere. înzestrate cu

,cu cotacHvul do conducere operativă 
șl nu-șl îndreaptă întotdeauna aten
ția asupra problemelor mari, curente 
și de perspectivă, pentru perfecționa
rea continuă a activității intrenriji- 

I d tirrl.
Șl dacă frecventa IntîlnMor aces

tui organ de conducere colectivă 
cele mare, do ce eficacitatea activi
tății tale de dirijare a treburilor fa
bricii, orldț de complexe ar fi ele, 
nu taste pe măsura cerințelor 1

— Consider — no relata Vasite 
Potlog. locțiitorul secretarului de par
tid al fabricii, că o cauză a neajtui- ■ 
trurilor constă In încetineala cu caro

dincolo do ușile sălii do ședințe — 
ne spunea muncitorul Dumitru Gre- 
cu, unul din membrii comitetului 
oamenilor muncii.
■—Eu stnt de mal puțină vreme 
în comitat — opina Ghcorgho Bul
gărea. un alt reprezentant al oame
nilor muncii, dar mi ea pare' cfl 
nu puține din ședințe au un caracter 
format Cu toții trebuie să ne impu
nem mal mult simț de răspundere 
în finalizarea hotărirtlor luatei În 

■ creșterea eUcadtAțll muncii comi
tetului.

La F.M.U.A.-Bucurcștl. In pofida 
discuțiilor aprinse, constructive.' efi
ciența activității comitetului oame
nilor mundl continuă eă fie scăzută, 
mai ales cub aspectul finalizării hotă
rî ri lor pe care le ia. Are ceva de; spus 
organizația de partid de aici. în cali
tatea ce 11 revine de a urmări șl con-

- trola aci ivi talc a comlletulul oameni
lor muncii ? ■

Cînd multiplele atribuții...
se limitează la discuții

Fără excepție, multe din hotă Wri
te comitetelor oamenilor muncii ale 
unităților C.E.LL." PIATRA NEAMȚ, 
din trimestrele I ale anilor 1070, 
1971 șl 1072. privesc valorificarea su
perioară a masei lemnoase. Aceas
ta, numai pe hîriie. Fiindcă, In 

- practică, situația este precară. Vălte
mal dosnice din ținutul Neamțului, 
cit șl din parchetele do exploatare 
Jgheabul Mare. Crucea. Doamna și 
Clorflniș continuă ră fie pline cu 
bușteni putreziți. In unele poziții și 
parchete șa face o exploatare pre
ferențială. în alte zone se află lemn 
tăiat șl nevaJoriflcat de cile 4—fl 
ani. In fabricile de cherestea o 
bunii parte din materia primă este 
transformată In rumeguș, tar circa 
50 al sută din lamelele rezultate la 
confecționarea lăziîor slnt aruncate 
ta halda de deșeuri.

Alta secVență, împreună cu ingine
rul Ghcorghe Zatnfirescu, preșe
dintele comitetului oamenilor mun
cii de la ÎNTREPRINDEREA ME
CANICA ,.CItaIH.AliL“ DIN PIA
TRA NEAMȚ, am făcut o confrun
tare a măsurilor ș! eficientei lor 
pentru reducerea consumului de me
tal : deși se cunoaște foarte bine că 
ale! ee consumă metal costisitor, 
cum este aluminiul, totuși, la unele 
repere, adaosurile de prelucrare 
(care se transformă ta șpan) ajung 
și ta prezent ptafi ta M la sulă. O 
discuție purtaiă, în fața strunguri
lor, cu muncitorii Vasllc Vorrucu. 
Safta Ghiuță țî Nifor Morolu. a re
levat faptul că comitetul oamenilor 
muncii de alei a făcut prea puțin 
pentru reducere» pierderilor de me
tal, că acțiunea propusă prinir-o 
decizie din februarie a.c. s-a născut 
moarta. NM pină acum nu au prins 
viață măsurile preconizate de către 
comitelui oamenilor muncii referi
toare la' constituirea unul grup de 
normare a consumurilor specifice Ia 
nivelul întreprinderii, pentru a se în
trona ordinea șl dtortpllna In dome-, 
niul gospodăriri! materiilor prime șl' 
materialelor, a se asigura o reducere 
mibstanțtata a cheltuielilor materiale 
de producție.

Măsuri bune, judicioase s-au stabi
lit nu puma! la unitățile amintite, ci 
și la „DACIA” DIN CAPITALA, la 
FABRICA „RECONSTRUCȚIA” DIN 
PIATRA NEAMȚ. Dar eficacitatea 
Jor este dealul de Btabă. Cauza 7 
Nu s-au, slabllll răspunderi șl ter
mene precise pen ini finalizarea lor. 
Șl ni finirile. In sine, nu se apllră 
singure ! Păcat de tsmjw.il pierdut, de

energia consumată In unele__
dlnțde comitetelor oamenilor muncii 
din unitățile respective, dacă decizi 1- 
te luate mu tei găsesc finalitate In 
practică.

din se-

practică.
In ulllmă Instanță, asemenea defi

ciențe tei au originea în modul în 
caro este Înțeles raportul Intre con
ducerea colectivă și răspunderea 
personală, hotărlrile luate în colectiv 
nefiind Întotdeauna. însoțita de pre
cizarea responsabllilfițUor în realiza
rea lor. Or, trebuie dar Înțeles, cnpa- 
dtatea c-esctadâ da tleclzJo trebuie 
să se îmbine cu Întărirea responsa
bilității, atlt colective cSt șl persona
le, a membrilor comitetului oameni
lor muncii, pentru aplicarea: tulirror 
hotărirflor luate.

Ca organe de conducere colectivă, 
comitetelor oamenilor muncii ti s-au 
conferit, prin lege,.atribuții largi. Ra
țiunea creării lor a fost de a înlă
tura arbltrarlul In luarea deciziilor, 
de a ®e fructifica Intens experiența 
cpectallștllor. a.cadrelor valoroase din 
întreprinderi in soluționarea proble
melor esențtale ale acUvitălll econo
mice,' în «copul de a se asigura în
deplinirea integrală a' rareinita" <îe 
plan, ridicarea pe toate căile‘a efl- 
dențel economice. Esențial eslo. așa 
cum practica demonstrează, ca ele 
eă-șl îndeplinească dt mal bine a- 
tribuțtfle, să ®e afirme cu'.toaiă forta 
și vigoarea In conducerea șl organi
zarea întreprinderilor. In administra
rea cu maximă eficiență a mllloacokir 
de care dispun, iu!nd deciziile cele 
mal adecvata șl aollclndu-le cu per
severență In viață. Aceasta presu
pune mal multă Inițiativă si răs
pundere în rezolvarea probiemelor 
cu care se confruntă fiecare între
prindere.. promptitudine în înlătura
rea neajunsurilor, receptivi late față 
de propunerile specia!lșlilor. ale mun
citorilor șl tehnicienilor, mal • multă 
încredere In fortelo șl canacllatea lor. 
Nu se poate concepe o bună activi
tate a acestor organe de conducere 
coJectlvă în afara colectivului : nu
mai împreună eu el. blmlndu-se pe 
propunerile șl Inițiativele sale crea
toare se pot lua cele mal bune de
cizii șl ®e poate asigura aplicarea lor 
nelntlrzliată în ecopu! perfecționării 
și ridicării la un nivel calitativ su
perior a activităUt întreprinderilor.

Anchelâ realizata de 
Sabin IONESCU 
Ion MANEA
Adrian POPESCU

tsmjw.il
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. ,r)up.^.!*.um ««>•«» pe baza prevederilor programului partidului de 
îmbunătățire a activității politieo-ideologice, in acest an școlar s-a tre-

neeonccput în afara unei preocupări continue, sistematice, pentru tra
tarea aprofundată, în cadrul acestor discipline, a problemelor principale 
ale poliilcll partidului, am axat în această direcție dlscuțlUe din cadrul 
„mesei rotunde" organizate de redacția „Sdnteli".

cuț la aplicarea sistemului unitar do predare a științelor socialo In în- 
vațltmnlul do stai. în toate Institutele do învățăniint superior, cursurile 
se desfășoară pe baza, unor programe considerabil Îmbunătățite în lu
mina „documentelor din-iulie" și a botărîrilor plenarei C.C. al P.CJL 
din noiembrie 1971.

Dat fiind Imperativul continuei perfecționări a procesului tie învătă- 
mint, programele orientative pentru disciplinele de slllnte sociale dln- 
tr-un șir de'focullățl nu fost publicate în revistele de specialitate core a 
se Înlesni o dezbatere publică asupra orientării lor. Înîruclt îndcplf- 
„ ’IL optime a funcției ce revine silințelor sociale este de
tarea i 
ale pol

ment de planificare jl orien
tare. Ar fi, de aceea, util td ne 
referim tn discuția noailrd la 
modul in care este folosit. In 
activitatea didactică, acest ca
dru, Ia conținutul pe care i-l 
dăm.

Conf. dr. Gil. L IONITA : Este, 
Intr-adevăr, o problemă-chcle, căd 
de conținutul de idei pe care-I tur
năm tn lecțiile noastre depinde în 
mod decisiv, forța lor educativă. 
După părerea mea, cerința do bază 
ce se pune în fața cadrelor didac
tico care predau științe sociale este

I 
i
>

șl educare La simpla expunere a «x>- analiza fenomenelor șl proceselor
lîllcii partidului, fără nici un efort noi, a schimbărilor care au inler-
de interpretare, do sintetizare șl ge- 
neralizarc. Ponderea strivitoare n 
„povestirii" Ideilor, ca șl a faptelor, 
de altfel, în dauna argumentării, a 
analizării, este una din cauzele care 
limitează eficiența predării socialis
mului științific. Experiența arata că 
asemenea carențe pot fiR înlăturate 
punîncl In dezbaterea studenților 
probleme teoretice Importante, r nha- 
lîzlndu-le In raport eu orientarea 
programatică a partidului, cu eolu- 
țillo pe care acesta Le preconizează.

REDACȚIA : Să tneepem ața- 
dar prin a ezamina in ce mă
sură aceste programe orienta
tive imprimă o orientare clară 
studiului spre Inrașirca crea
toare a marxism-lenlnlsmului. 
In ce măsură constituie un ghid 
pentru insuțirea, principiilor 
fundamentale ale politicii par
tidului nostru ?

I’rof. <Jr. GH. P. APOSTOL : Cred 
că trebuie să pornim de la faptul, 
subliniat In documentele plenarei 
C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, că 
temeinica însușire de către întregul 
tineret a politicii Interne șl externe 
a partidului reprezintă o condiție 
fundamentalii pentru ridicarea pe o 
treapta mal Înalta a activității po- 
llllco-fdeo'ogice ta școli șl facultăți, 
șl, totodată, principalul el obiectiv.

Privite din acest unghi, progra
mele orientative puse in aplicare la 
începutul acestui an universitar 
marchează un progres cert în abor
darea aspectelor actuale ale politicii 
partidului nostru. Apare evidenta 
preocuparea de a renunța la for
mele facile, predominant formale, 
de „reflectare" a poUilcll partidului 
nostru, fi de a integra, organic In 
lecții aspectele esențiale card tre
buia să se înscrie trainic in con
știința studenților. Deosebit de utilă 
ml «s pare Includerea în unele pro
grame de socialism științific (A.S.E., 
Universitatea din Cluj) a unor teme 
referitoare la știința conducerii sc- 
cietățll socialiste, la creșterea rolu
lui conducător ol partidului in fău
rirea soeletațll sodollste multila
teral dezvoltate. Referlndu-mă la 
economia politică, voi menționa că 
în programa orientativă pentru 
«ramul de la Academia de studii e- 
conomlca au fost incluse teme noi 
privind modelarea șl prognoza creș
terii eeonomlee în socialism ; opti
mul economic ; repartiția după mun- 
că — raportul dintre cointeresarea 
materială și. stimularea morală. 

RED. : O asemenea orientare 
e cu atit mai bine venită cu cit 
contribuia efectiv la formarea 
pindirii economice a rtuden- 
(llor...

Prof. dr. FL. BURTAN t Este un 
fapt cert că renunțarea la sistemul 
de centralizare rigidă a întocmirii 
programelor a înlesnit legarea mai 
strlnsă a cunsurîtor de principalele 
coordonate actuala ale pollttell par
tidului, țlnlndu-se totodată seama 
do specificul flecăirul Institut Ml s® 
para semnlftaiilv astfel că în pro
gramele cursurilor do economie po
litică din tavfițămlntul superior teh
nic au fost Induse lecții noi despre 
căite sporirii eficienței economice, 
utilizarea, forței de munci, dubla 
calitate a oamenilor muncii în so
cialism de producători și proprie
tari al mijloacelor de producție, per
fecționarea continuă a formelor șl 
metodelor do conducere șl planlfi- 

î©âafe*’a economiei; ea “o•' necesitate 
obiectivă a dezvoltării societății so
cialiste.

Dr. L FLOREA i Experiența

venii, să punem In lumină noile ce
rințe, cum Iși găsesc ele reflecta
rea în politica partidului.

IL FLORIAN : Aș vrea să 
relev un aspect.de care depinde, 
cred, In mod esențial capacitatea 
cursurilor noastre de a forma gin- 
dLrea studenților, de a sădi convin
geri ; este vorba de abordarea pro
blemelor deschise, Inel nerezoivatc. 
Partidul nostru tratează deschis, 
principial, cu curaj aceste proble
me. Modul In care tovarășul Nlcotae 
Ceaușescu n abordat problema con
tradicțiilor In eodaUsm este semni
ficativ — și pilduitor — în această 
privință. Partidul nostru a pornit șl 
pornește de La aprecierea că întru
cât funcționalitatea orinduiril socia
liste este contradictorie, ignorarea 
contradicțiilor n-ar putea duce de- 
<::: la apariția unor dlsfuncțlonaUtățL 
Tocmai do aceea, identificarea șl 
cunoașterea lor aprofundată au o 
maro Importanță, aceasta fiind pro
misa depășirii lor, prin măsuri a- 
decvatc.

Studenții nu dnl — nu pot fi — 
Insensibili la contradicțiile codelă- 
țlț socialiste, la fenomenele critice. 
Cred că am greși dacă In cursuri șl 
în dezbaterile din semtaarll am 
ocoli asemenea probleme ; dimpo
trivă, cursurile de științe sociale 
trebuie să-l ajute &ă adopte față de 
eie o poziție științifici — așadar.

® COLECTIVUL TEATRULUI POPULAR DIN SUBOTIȚA 
R.S.F. IUGOSLAVIA

© TEATRUL POWSZECHNY (UNIVERSAL) DE LA LODZ 
(R.P. POLONĂ)

■\ ■
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° Cum se reflecta aceasta preocupare în programele orientative din învâțâmîntul 
superior? ® Esențialul: formarea unui mod dialectic de gândire ° Principala cale 
de sporire a eficienței studiului - ancorarea în problematica actuala

c.unulată în actualul an universitar 
pa baza programelor orientative îm
bunătățite confirmă că Îndeplinirea 
rolului formativ propriu științelor 
sociale nu so poate realiza prin oșa- 
zlseta „politizări" artificiale, c! nu
mai prin aprofundarea studiu
lui documentelor de partid, care' 
reprezintă marxIsm-lenLnLffinuI crea
tor, aplicat In condițiile construcției 
socialiste in România. Din fl
ees t punct de vedere mi se pare 
pozitivă Includerea în programele 
orientative do filozofie a unor 
teme referitoare ia : documentele 
P.CJB. privind clUe formării con
științei soeiolLste ; spirit revoluțio
nar, fermitate ideologică, combativi
tate cn trăsături caracteristice alo 
conștiinței socialiste (Universitatea 
din București). Pe de altă parte-Insă, 
surprinde slaba atenție acordată în 
programa cursului pentru facultățile 
iimanlsfica prezentării filozof le! 
marxista in confruntarea de Idei 
dlii lumea contemporană. Am în ve
dere problema fundamentală a filo- 
zollcl — materialitatea lumii, aspec
tele multiple ale luptei dintre mate
rialism șl Idealism, punlnd accentul 
pe crlilca unor forme contempo
rane ale Idealismului, ca și pe critica 
structuralismului doclrlnar, conven
ționalismului neopozlilvlst. antro
pologiei existențialiste, lehncc.-.itls- 
mulul, paralel cu Ilustrarea dialo
gului purtat de marxiști cu concepții 
fllozollee progresiste.

RED. : S-ar putea, desigur, 
reieca șl alle merite sau minu
suri ale actualelor programe, pe 
linia modului de reliefare a 
principiilor fundamentale, a ele
mentelor noi ale politicii parti- « 
dulul, in ansamblu fiind aeldent

o prezență Impunătoare, cu un Joc 
sobru, caracterizat printr-o intensă 
șl activă glndlre. Am văzut tn con
cepția Iul un Romulus ludd sl amar. . 
eroic în refuzul eroismului apus el 
unei lumi apuse.

Partenerul de schimb al Naționa
lului cratovean. Teatrul „Pows- 
zechny" (Universal) de la Lodz, im
portant centru aii culturii d£h Polo
nia sotialLstă, Întemeiat ca „un tea
tru pentru toți", precum ee «arie in 
calelul-progrom al turneului, dar 
mal alea „pentru cei care călcau in 
1943 pentru prima dată înlr-o sală 
de spectacol", ne-a prezentat Regele 
bear. Teatrul „Pbwazechny* benefi
ciază de condiții superioare de acti
vitate artlBtlc’i. fiind Intr-un oraș cu 
Institut de teatru, film și televiziune,.

ArUșUI polonezi au prezentat pu
blicului cratovean o comedie rmiri- 
calfi, precum șl montarea lor cu „Re
gele Lear", tar colul bucuxeștean 
numai acest de-al doilea spectacol. 
Spectacole destinate să releve sensu
rile multiple ale tragediei regelui 
Lear nu fost prezentate pe scenele 
noastre, atlt In modalități tradiționa
le, cit și in modalități modeme de 
colective artistice străine si româ
nești. ,

Intr-un asemenea cadru, față J de 
aceste precedente artistice atlt d^Jril 
In memoria noastră, spectacolul cu 
„Regelo Lear" al artiștilor polonezi 
ne-a părut a nu realiza un anume 
Impact Intre 
Spectacolul 
scenă de MacjeJ Z. ! 
In scenografia Iwonel 
skn. ne-n apărut fără 
plin de soluții captivante In sine» He 
nu g-au dovedit insă a fi suficient de 
închegate Intr-o gîndlre scenică uni
tară șl argumentată. Oaclllnd Intre 
modalitățile unul teatru baroc sl cele 
ale unei arte teatrale moderne, spec
tacolul păstrează din cel dlntll pa
teticul șl nu măreția, iar din ceă 
de-a doua ter.dlnta de ooatare. șl nu 
logica asculltfi. Mediocritatea Inten
ționată a personajului Lear. frămln- 
tărlle șl trăirile sale volt reduse, de 
natură să sublinieze tragedia ..omu
lui". slăbesc tensiunea scenică crea
tă de o seamă de actori buni, ea Ja
nusz Kubiehl (Edmund). Jerav Brnsz- 
ka (Edear). Krzysiyna Froelich (Go- 
neril), Kuba Geiger (Albany). Cu 
toate acestea, spectacolul cu „Regele 
Lear" pe care l-am urmărit a fost 
de natură gă pună In evidență rea
lele disponibilități interpretative ale 
trupei Teatrului „Powszechny*.

Schlmburilc culturale realizate la 
nivelul Instituțiilor .arilslta: devin tot 
mal frecvente și mal fructuoase in 
viața culturală a țârii. O scamă da 
teatre — nu numai cele clin Capita
lă — Lși au partenerul do schimb 
într-una din țările socialiste vecine 
și prietene. Tumealo unor trupe 
străine la noi In țară premerg sau 
urmează turneului unei trupe româ
nești In țara respectivă. Acesta 
schimburi nu darul de a stabili o 
Imagine complexă și reală despre 
mișcarea teataata din țările noastre, 
ajutindu-ne oă situăm șl să apre
ciem dt mal precis propriile noastre 
realizări In contextul Internațional.

Am fost recent martori 1a două 
schimburi — cd dintre Tirgu-Mure® 
șl Soboli ța (R.S.F. Iugoslavia) șl din
tre Craiova — Lodz (R. P. Polonă)-

Schimbul teatral Tîrgu-Mureș — 
SuboUța are deja o anume „tradiție". 
Amlndouă teatrele 
actlvlnd în , _______
mixta. Colaborarea a început cu 
schimbul de regizori, Harag Gybrgy 
fiind invitat. In repetate rlnduri, să 
pună In scenă apectacote Ja Subo
Uța. Iar regizorul Vlrfig Mihâly ur- 
mlnd aă lucreze in stagiunea viitoa
re ta Tirgu-Mure?. Schimbul de 
turnee între trupa română șl cea 
sîrbă a Început acum un an. amln- 
două vizitele solclLndu-so cu un suc
ces de prestigiu.

Actorii maghiari din Iugoslavia au 
prezentat Intr-un rlnd de orașe bă
nățene șl ardelene — la l'lntlșoara. 
Oradea, Bala Mare, Cluj, Tirgu-Mu
re?, Odorhei șl Sf. Gheorghe — piesa 
„Romului cel Mare* da Friedrich 
DDrrcnmatt.

Colectivul Teatrului popular din 
SuboUța șl implicit cel al spectaco
lului cu 
format din actori entuziaști șl foarte 
activi (au dte 305 de spectacole In 
deplasare pe an). In majoritatea lor 
autodldacțl, vcnlțl dîn mișcarea de 
amatori. Spectacolul pus în scenă de 
«sonducătorul artistic ol colectivului, 
Vlrăg Mildly — regizor format In 
Institutul de teatru din Zagreb — In 
scenografia plină de fdhtezle sem
nata de Gyarmalhy Agnes, este o re
prezentație alertă, cu un haz direct 
și sănătos, ferii insă cu bun simț do 
bufonerii. Mesajul tragi-comic bene
ficiază de o expresie scenică hiddă 
șl sobră, regizorul șl actorii mizlnd 
in primul rlnd pa prLza ideii, tlirb 
efecte gratuite. Se resimte aid nu 
numai seriozitatea d șl modestia sa
lutară, adusă din mișcarea de ama
tori. în rolul titular s-a remarcat, 
deias!ndu-®e mult de restul colecti
vului. excelentul actor Pataki Ltald,

ele o poziție științifici 
angajată, partinică.

GH. APOSTOL : Programul de e- 
dv-c.irc comunistă ne dă, de altfel, o 
indicație clară, fără echivoc : să nu 
ocolim problemele reale pe care Ie 
ridică viața. Orie© asemenea în
cercări duc la o tratare unilaterală, 
neștilnțLfica, cu efecte dăunătoare. 
Este necesar să fie regtodite con
ceptele din domeniul silințelor so
ciale în spiritul politicii marxlst-lq- 
nlnlsle, creatoare, a partidului nos
tru. Va trebui să Intrăm mal adine 
In descifrarea mecanismului intern 
prin care se afirmă superioritatea 
societății socialiste, să acordăm mal 
multă atenție dialecticii contradic
țiilor societății eoclaltste, luptei din
tre nou șl vechi, felului cum — 
prin politica sa — partidul se afir
mă ca promotor consecvent al nou
lui, al progresului. Partidul nostru a 
subliniat nu o dală ce mari daune 
poate să aducă înțelegerea dogma
tică șl absolutizarea' unor teze. în
chistarea și pretenția de monopoli
zare a adevărurilor științifice. Viața 
arată că marxlsm-IenLnlsmul s-n s- 
firmat șl a 
rea la sine 
concepțiile 
prin poziția 
receptivă la 
înaintat Flecare concept pe care 11 
predăm la catedră trebuie să re
flecte dialectica istorică a formării 
Iul. AsLfe! vom demonstra convingă
tor studenților justețea învățăturii 
marxist-lenlntate.

nu două secții 
regiuni cu popula ți o

FL. BURTAN i Aș aminti In ace
eași ordine de idei, tos ca un ana
cronism, tendința unor profesori de 
a-șl umple lecțiile cu exemple. Da 
la dofinlțle se treca direct la exem
ple, iar cu dt gl.nt mal multa, cu 
atlt expunerea pare mol „legată de 
viață", pe lingă că există șl șansa 
de a-șl camufla astfel golurile In 
pregătirea teoretică. '

RED. : Sini nu puține cazuri 
clnd modul formal In care unele 
curruri reallscază „legălura“ 
cu problematica actuală duce, 
In fapt, la b-agatelicarea unei 
cerințe esențiale.

GH. APOSTOL s Plaga „actualiză
rilor" formale Ișl mei exercită rava
giile pe multiple planuri. N-au dis
părut Încă așn-zlscle „riciuaiiziiri* 
prin „lipirea" unor citate din docu
menta de partid s-au prin adăugirea, 
la sfîrșltul lectici, a unor cifre. Or, 
o veritabilă legare a predării de 
viață presupune să renunțăm la ten
dința de a repeta adevăruri gene
rale, leza abstracte șl să punem ac
centul In cursuri șl gemi narii pe

Discuțiile din cadrul „mesei
slficărll efortului pentru perfecționarea modalităților de predare a 
științelor sociale In invățărnînlul superior. Fără să-și fi propus să abor
deze întreaga varietate s problematicii respective, ele au reliefat, cre
dem, un șir de Idei șl sugestii a căror valorificare s-ar dovedi desigur 
pe cil do utilă, pe alil de neeesară.

Tudor OLARU

de a ști să formeze convingeri, eă 
dea studenților ceea ce trebuie să 
rămînă ca o permanență in gindlro 
șl acțiune. Or, aceasta presupune, 
In primul rlnd, a-1 ajuta să-și însu
șească baza principială, teoretică, a 
problemei abordate, urmlhd ca ele
mentele do natură documentară. 9c- 
tologlcâ «ă întărească, dar nu să 
suplinească principiile. Ml se pare e- 
sonțtal ca nu numai cursurile de" Is
torie șl filozofie, dar toate discipli
nele sociale să găsească modalități 
adecvate spre a cultiva conștiința 
patriotică a studenților, sentimentul 
responsabllliățil sociale.

Conf. unlv. AL. VALENTIN s De 
acord. în ce privește cursul do filo
zofie marxista, consider că funețla 
sa cate politică nu prin aceea că ar 
trebui să explice, să justifice una 
sau alta din măsurile concrete a- 
doptate do partid, d să releve mo
dul în care principiile materialis
mului dialectic ii călăuzesc orienta
rea, iar cjnoașterea șl folosirea le
gilor obiective alo dezvoltării so
rtate Imprimă politicii salo un ca
racter științific. în felul acesta vom 
înlesni studentului înțelegerea aces
tor principii fa modul concret, viu, 
în ac lune. Ca să-1 ajutăm pe stu- 
dențl în însușirea unei gindlri dialec
tice ar trebui, totodată, să renunțăm 
la a expune exclusiv rezultatele 
cercetării științifice. In dauna pre- 
zentarll procesului de dobltulire a 
acestor rezultate.

Prof. dr. RADU FLORIAN : Sub
scriind Intru lotul la această idee, aș 
dori să adaug că spre a forma con
vingeri, profesorul de științe scoale 
jnu se poate rezuma Ia a cere. itu- 

" deniilor să memoreze definiții. ‘ La 
■ .'iâtodOra>^«mică‘ ®I «Ș.e .,paro„rruțȚ 
i mierealtă dată generalizata, dar 

nici azi complet înlăturata — do a 
reduce Întregul proces de instruire

I

un real progres. Oricit dfe 
Judicios ar fi conceputa Insă a- 1 
eeste programe, ele nu consti
tuie declî un cadra, un inslru-
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Prodacjle a studiourilor din
Magda Vasaryova, Ferro Velccky, Gustav Opocensky

Barrandov. Regla ; Antonin Kacbllk. Cu s Ivan Paluch,

La Ministerul Educației

șt Invâțfîmîntiilul

a avut loc

ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE 
A CONSILIULUI PENTRU 

MUNCA POLITICO-
EDUC ATI VĂ Șl PREDAREA 

ȘTIINȚELOR SOCIALE
La Ministerul Educației șl în- 

vătamlntuiul a avut loc tail șe
dința de constituire a Consiliului 
pentru munca, politico-educatlvă 
51 predarea științelor sociale, din 
care fac parte reprezentanți al 
minLsteretor, al organizațiilor 
Județene de partid, de tineret, 
cadre didactice din scoli si ta
cul lăți. oameni de știința și cul
turii, muncitori, țărani coopera
tori.

Consiliul vn slab 131 măsurile 
necesare In vederea îmbunătă
țirii continue a muncii educati
ve, de pregătire poliUco-ldeolo- 
gică în rindul elevilor șl studen
ților, in scopul educării lor co
muniste, al formării lor ca oa
meni Înaintați,' militant! activi 

' pentru făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate In 
patria noastră..

Consiliul funcționează ca or
gan deliberativ al Ministerului 
Educației șl Invftțfimlnlulul.

în ședința de coiwUluIro a fost 
aprobat programul consiliului pe 
anul 1972. (Agerpres)

— în procesul muncii, In
tre oameni se' creează anu
mite relații, ®e 'descoperă 
afinități ; pe Ungă legătu
rile tehnlco-admlnistratl- 
ve, de serviciu, eo nasc șl 
anumite legături sentimen
tale. necuprinse In legt șl 
regulamente. Unii nu Ințe- 
ieg Insă™

Cine ar fit pătruns In a- 
cest moment In cabinetul 
interlocutorului nostru — 
Gheorghe Dumitru, directo
rul fabricii „Tînăra Gardă" 
din București — ar fi avut, 
fără' îndoială, Impresia că 
asistă la un colocviu de eo- 
datogle. Teorii despre clica 
munril, despre rotațiile In- 
terumane, despre ceea co 
este și ceea cu nu este cu- 
prina ta legi ?! regulamente. 
Teorii... Maro l-ar fi fost 
Insă mirarea clnd, după o 
jumătate de ceas, nc-ar £1 
auzit repelind Întrebarea 
care a declanșat monologul 
directorului :

— Unii satariațl dta în
treprindere au încălcat le
gea, au tovit In avutul ob
ștesc. De ce 11 apărați ?

Șl totuși, oridt ar părea 
de paradoxal, aflrmaHlîo 
lu! Gheorghe Dumitru re
prezintă o bună parte din 
adevăratul răspuns la între
bare. Pentni că, în ultimă 
Instanță, Ift cele ce urmea
ză tot despre’retaUUo Lntar- 
umnne va fi.vorba — regle
mentate sau’nu prin legi șl 
regulamente. Cu unele pre
cizări însă...

în octombrie anul trecut, 
organele da control finan
ciar taLern au constatat 
că, din' neglijență, mal inulți 
catarlațl al Întreprinderii «s 
fac vinovațl de producerea 
unei pagube In valoare de 
S3 0.59 lei. Lăsată In părăsire 
încă din 1970. autoduba nr. 
32-B-3 I ÎS a fost dezmem
brată încetul cu încetul. La 
un moment dat, din fastul 
mijloc de transport — aflat 
ta circulație cu acte ta 
regulă ! — nu mai rămă
seseră declt caroseria șl alte 
ci tava piese care nu puteau 
fi scoase ; dne avea nevoie 
de piese auto ee ducea 1a 
mașina parcală undeva în 
curtea unLfâțll și lua după

pofta Inimii. înăuntru, In 
tocul pieselor «istease, s-au 
găsit, aruncate de ochii lu
mii, tot soiul de vechituri. 
Procesul verbal încheiat a- 
tuncl consemnează : lipsesc 
sau nu pot fi fotoslto un 
număr de 67 de piese. 
(Merită reținut următorul 
aspect : pe parcuns, mașina 
a fost reparata <fe două ori; 
®I tot de două ori, după re
parare, ca a fo®î lăsata la 
discreția „amatorilor de su
veniruri" mecanice : baterii, 
cauciucuri, bujtl etc. Cu 
alte cuvinte, văzlndu-ae că 
s-a ajuns la „fundul sacu
lui" — piesele care puteau 
fi utilizate epulzlndu-ae — 
d-a luat măgura umplerii 
Iul. Cine ? De ce ?.

în final a fost sesizata 
procuratura. „Prin verifica
rea efectuata — se spune in 
rcclamațle — s-a atabOltcă 
mijlocul fix a fost desmem- 
brat. împotriva persoanei®’ 
pe care M veți găsi vino
vate, Întreprinderea eo con
stituie parte civilă cu con
travaloarea pieselor sustra
se". Semnează : Iulla Sta- 
matoiu, Ingmer-șef, și Gri- 
gore Scurtu, revizor conta- 
bU.

Conducerea întreprinde
rii, șefii de eomparilraenl, 
șelll de secție, de atelier, 
maiștrii, ceilalți salari ați 
au nu numai sarcina gos
podăririi avutului obștesc, 
nu numai sarcina îndepli
nirii planului de producție, 
el șl sarcina apărării avu
tului obștesc. In măsura în 
care, datorită Ignorării aces
tei îndatoriri, nelndepllnlril 
ori îndeplinirii el în con
diții necorcspunzBtoare sau 
din alte pricini patrimoniul 
unității a fost prejudicial 
prin fapte antisociale, legea 
prevede — sub sancțiune 
penală — obllgallvliatea se
sizării organelor de miliție 
sau de procuratură. Dacă 
rui-șl tăcuse datoria preve
nind producerea prejudiciu
lui, conducerea Întreprinde
rii sesiza, col puțin, exis
tența lui, cerea sancționarea 
vlnovațltor șl recuperarea 
daunelor.

Clteva săptamlni mal tî~- 
zlu. Se string dovezi, se au-

Intenție și rezultate, 
din Lodz.. pus In 

Bordowlcz. 
Zabrow- 

i Îndoială,

învins nu prin raportn- 
InșușI, ci In luptă cu 
Idealiste, retrograde, 
sa profund creatoare, 

ceea ce este nou șl

rotunde0 sa confirmat necesitatea lnten-

z

în comuna Șasea 
Montană, Județul Ca
ras Severin, funcțio
nează mai multe ma
gazine ale cooperației 
de consum. Funcțio
nează este un fel de 
n apune, pentru că în 
anul 1971 șl In perioa
da care s-a scurs din 
acest an, ușile acesto
ra au stat mai mult 
închise. în anul tre
cut au fost închise : 
magazinul mixt nr. 1 
— 2 Iiud : magazinul 
de articole metalo- 
chlmlce — 2 luni ; ma- 
§ arinul mixt din satul

latina Nera — 3 luni; 
magazinul ..Alimenta
ra" — o lună : maga
zinul mixt nr. 2 — o 
lună. în anul 1972 : 
magazinul de articole 
me tal o-chimice 
lună ; magazinul mixt

dlază mstori. Toate probata 
vin să confirme săvlrșlrea 
unor Infracțiuni. în comple
tarea dosarului, miliția so
licită întreprinderii efectua
rea anal revizii tehnlco- 
con! abile. Surprinzător, ce
rerea rfimtac fără răspuns. 
Urmează o nouă adresă, o 
nouă 
tâ a 
mai

așteptare. Nici aceas- 
doua cerere nu are 

mult succes. Conduce-

MOȚE f NOTE • NOTE © NOTE

nr. 2 — 4 lunimaga
zinul alimentar — o 
lună ; bufetul din Sla
tina Nera — 2 lur.i.

în total, dlnîr-un an 
și- jumătate, unitățile 
comerciale din nevas
tă localitate 
funcționat 510 
timp in care 
putut desface mărfuri 
In valoare de neste 2 
milioane lei.

La Orășlle. 
perioadă de I 
arest an au fost In
chLus depozitele de
confecții. chimicale 
șl tlnichlgerlc alo 
ITECOOP. Astfel, zaci 
de magazine gătești; 
din .raza de activitate 
a Întreprinderii. au 
stat cu rafturile coa
ie. Un sondaj făcut In 

o unitățile ■ economica 
din Răcăjdta. Tlgva-

cuviință pentru elucidarea 
«razului ? I

Realitatea este 
alta : directorul Gheorgl 
Dumitra dorește să ..zsob 
țtoneze" el cazul. (Cum a- 
nume, vom vedea). Șl, de 
unde plnă atunci nu dăduse 
nici un semn de viață, con
ducerea unității va deveni 
araim deosebi,! «.!“ activă. Pe 
adresa miliției ®I procu-

cu totul 
iha 

să „BO'.U-

.4

nu au 
zile, 

s-ar ti 
mărfuri

. o bună 
tlmo din

ului Mare, Grădinari 
și altele a scos la 
iveală Upsa unor produse ' ■ ■
sltate 
ulei, 
paste 
serve 
porc. .. _ . _ _
de ardei, Linguri, fur
culițe, băuturi alcoo
lice. mașini de spălat 
frigidere, tricotaje, 
confecții șl altele.

In legătură eu aces
te aspecte, tovarășul 
Radu Traistă. direc
tor coordonator la 
IȚECOOP Oravlța. ne 
spunea liniștitor că 
„ecuația” se va rezol- 
fi țl că f,e vor lua 
măsuri ca noteie de 
comandă aă fie onora
te In întregime șl cu 
promptitudine. Aceste 
declarații nu aduc

ile stricta neco- 
cum ar £1 : sare. 

pctroL pește, 
făinoase. con- 
din carne de 

margarlnă. boia

- tns&. n jmlc • nou * In, țsi-

va im! Inllmnla cu 
. notele de comandă 1

Voiam să știm doar

Annn HALASZ

Unlunea ju-

W

nu
să

66-

Poate da un răspuns
mal clar

corespondentul 
„Sclnleii

' spălătorie
Pe firma 
de primire 

Utere mari :

de <e».tatktau închise . deteană , a cooneraU-

La Ploiești funcțio
nează o 
chimică, 
centrului 
scrie ru __________
„Expres". Dar la spă
lătoria „Expres" sala
riata te anunță : '„Noi 
nu spălăm nici In trei 
zile, nfci in două săp- 
tăminl...".

— Dar. In dt timp ?
— într-o lună. Vi sa 

parc mult ?
Căutăm să lămurim 

chestiunea cu tovară
șul Constantin Neagu, 
președintele cooperatl-

vel, de care aparține 
unitatea respectivă.

— După die cunoaș
tem. s-a construit In 
vaslui Ploleștlulul o 
adevărată fabrică, cu 
o rapacitate da spăta
re pentru tot județul. 
Cum de nu reușiți să 
faceți fată cererilor 
diențllor dv. ?

— Să vedeți. Începe 
președintele. Asa este 
cum spuneți, dar 
avem... apă.

Tocmai votam 
întrebăm de ce au 
cat puțurile din oraș, 
dar tov. președinte.

cocotind că 
Uvare este 
de ploaie, 
„Nu avem nici ___
dent personal. Apoi. 
Încă o scuză : nl s-a 
spart un cazan sl plnă 
Li reparăm..."

Cu tot noianul de 
Justificări nu am pu
tut înțelege clnd se 
vor spăla rufele mai 
rapid la._ „expres".

prima 
carii...

adaugă : 
sufl-

Constantin 
CAPRARU 
cores pondenhiL 
„Scînieii” 1‘

-’ ■ • ?J' ' i iL i S iI'N\ . »< '■ '•. -•' ■ r? .
duba este ta stare de tune- după cum reiese șl din acte, 
țtonare. Comisia constată * -------- '
că nu lipsesc piese”. Sem- . _ _ _________
nează : tag. Gheorghe Du- noastră — de lipsa mea din
mltru, director, și membrii 
comisiei : Vîrgll Betous, 
contabil șef. Grlgore Scurtu, 
revizor contabil, Ion Cni- 

■ccru, șeful serviciului apro
vizionare, Ing. Anton Vasl- 
tescu, mecanic șef, și Emil 
Martin, șef do

Idiilui apro- 
Anton Vnsl-
atelier.

nu cu am (semnat sesizarea; 
ș-a profitat — sublinierea
Întreprindere Intr-una 
zile.

— îl.
dîn

— Am , vrut numai eă-1 
sperii. O dală încheiat pro
cesul verbal, urma .1 1 
chem la mine pe toți cel co 
răspundeau do mașină șl aă

Să-I

a

A and m tind, 
îi mai speriam nițel'SS

IN LOC SĂ-I TRAGĂ PE VINOVAȚI LA RĂSPUNDERE, DIRECTORUL ÎNTREPRINDERII 
PĂGUBITE APELEAZĂ LA... „SENTIMENTE" Șl „AFINITĂȚI"9

rea Întreprinderii pare tă 
fi uitai cu totul de sustra
gerea care a avut toc. do 
sesizarea făcută. Organele 
de miliție Însărcinate cu 
soluționarea cazului vor 
bale de nenumărate ori la 
ușa directorului. Același 
„rezultat". în sflrșlt, la 27 
decembrie, pe adresa orga
nelor de cercetare sosește 
un document. Stupoare 
Insă : In toc să se trimită 
revizia ntit de mult aștep
tata sa solicită.™ resti
tuirea sesizării. Argumen
tul 11 ..Completarea cer
cetărilor". De parcă ml- 

o nouă
asta dorea : 
cerce târî tor?! 

dacă ses Izo
la miliție.

Neputlnd „completa cer
cetarea", directorul a dat 
ordin să se completeze ple-

o

tn- 
.11-

llțla. sollritlnd 
revizie, nu 
completarea 
De parcă.
rea se afla
treprinderea n-ar fi fost 
beră să întocmească cerce
tările pe care Ie credea da

raturll vor sos!, rind pe 
rind, noi cereri, de restituire 
a sesizării. (Următoarea . __
este datată 28 decembrie ; solo mașinii. De unde, nu 
deci la numai 24 de ore de 
la prima I). Mal mult, In
tr-o discuție telefonică In
tre procurorul șef al secto
rului șl director, acosta din 
urmă s-a pISns împotriva 
măsurilor miliției care nu 
numai că nu restituie plln- 
gerea, dar.„ Insistă în con
tinuare In 
zici.

în acest 
Blza> forul 
fabrldl — 
triel tricotajelor. Organele 
de cercetare vor primi ur
mătoarele : „La adresa dv. 
vă trimitem, alăturai, pro
cesul verbal privind starea 
tehnică a autodubei. Înche
iat la 13 martie 1972 de o 
comisie tehnJcb-contabllă. 
Comisia constata că au lo

se știe. Cercetările ce ec 
vor întreprinde vor trebui 
eă stabilească și acest amă
nunt.

Să ne Întoarcem Insă In 
biroul lui Gh. D., căullnd 
explicația faptelor.

— Mașina a fost Intr-ade
văr desmembrată, ne spune 
Gheorghe Dumitru. Numai 
cine nu a vrut nu a umblat 

____ _ „ la ea. De aceea am cerut 
ierarhic superior stabilirea pagubei șl sanc- 
Centrala Indus- țtonarea vlnovațllor.

Insistă în con- 
efectuarea revl-

moment csle sc-
țtonarea vlnovațllor.

— Atunci de ce ați refu
zat Întocmirea reviziei so
licitate do miliție in vede
rea aceluiași scop : stabili
rea pagubei șl sancționarea 
vlnovațllor ?

— întlf, pentru că nu a 
stat în Intenția mea «ă se
sizez miliția. Do altfel.

mărire penală, 
urmau să joace numai ro
lul de„. sperietoare. Si asta, 
„In interesul avuiuiui ob
ștesc", după părerea direc
torului. Respectarea legall- 

. tăîll socialisto — principiu 
Bfînt societății noastre — 
era lăsată In continuare Iu 
discreția Infractorilor : ..Ori 
puneți plasele la loc. ori vă 
dăm pe mina miilțlei și 
procuraturii*. După arest 
.^sistem" punitiv, singurul 
risc al Infractorilor ar tl 
acela că o dată prinși ar 
trebui să opteze : să dea 
bunurile înapoi aau să facă 
pușcărie.

Intr-adevăr : „In procesul 
mundl, între oameni se 
creează anumite relații, ®o 
descoperă afinități*. Pe 
scurt : se nasc prietenii. 
Este firesc — o bună parte 
din viață o petrecem la lo
cul de muncă. In mijlocul 
colegilor. Șl cu dt se cu
nosc mal bine, cu atlt oa
menii se înțeleg mal bine, 
lucrează- mal bine împreu
nă. Un climat de munți 
Întemeiat pe asemenea re
lații, constituind tot alltea 
puncte do sudură a colecti
vului, este generator do 
energii proaspete, de Iniția
tive, contribuie Ia deplina 
înflorire a personalității u- 
mane, la afirmarea c|. Dili 
dlpa In care prietenia a- 
runcă peste bord obiectivi
tatea și principialitatea —

societatea res sau din dorința de ■ nu 
fte „pune rău" cu unit sâ- 
tariați, consideră că sarcina 
apărării avutului obștesc 
nu lo revine In prlrrful rind 
tor — așa cum este In rea
li tale — d organelor de 
miliție, procuraturii, justi
ției. Tot astfel a fost criti
cată șl cealaltă optică pro
fund greșită, potrivit că
reia Încălcările de lege le 
rezolvă numai conducerea 
Întreprinderii sau Institu
ției in cauză, ea și numai 
ea. Chiar dacă rezolvarea 
acestora este dată expres 
in competenta unor organe ‘ 
de stat bine determinate. 
Mlilțta, procuratura ț- 
justiția nu au ce căuta „la 
noi In întreprindere” ~ 
spun ei. Aceste mentalități 
lovesc deopotrivă In avutul 
obștesc șl In diseipllrte 
muncIL Primii «rare sini 
chemați să apere avutul 
obștesc slut cel cărora ă- 
cesta le-a fost Incredlntat 
— conducătorii întreprinde
rilor. Instituțiilor, coopera
tivelor etc. Aceasta nu în
seamnă Insă o sulisUtuîr'e 
a organelor de miliție, 
procuratură șl justiție, un 
drept absolut de decizie a- 
stipra patrimoniului ob
ștesc. Singurul proprietar 
absolut este poporul.

Conducerea întreprinderii 
lucrează cu oamenii și răs
punde de cL Ea lucrează 
însă și cu avutul obștesc șl

Ie spun : asta-1 paguba, ale
geți — ori puneți piesele in 
toc, ori vă dau pe mina mi
liției șl procuraturii?! (Ceea 
co plnă la urmă a șl făcut ----- .... ------------- __________ _________ ____ „
— n.n.l) Șl apoi, repat: eu moment din Cure trebuio răspunde de el. Răspunde- 
lucrez cu oamenii, eu răs- pusă In ghilimele — ca a- — " —- •
pund de el. între noi s-au fectează relațiile sociale, se
creat anumite relalll. sen- *----- *---- * *“‘ -
tlmente... Cum os mai privi 
tn ochii lor dacă l-as" tri
mite In ludecatft. dacă i-aș 
obliga să plătească atlția 
bani. (? !).

Rareori ne-a fost dat să 
descoperim o asemenea 
mentalitate — atlt de stra
nie sl atlt de frust expusă. 
Dacă inglnerul-șef șl revi
zorul contabil n-ar fi „pro
fitat” de lipan directorului 
din întreprindere, „rufele" 
s-ar fi spălat „tn familie", 
faptele ar' fi fost’ In Între
gime trecute sub tăcere. 
Organele de cercetare sl ur

a

rea fală de oameni nu în
seamnă Insă eoeoloslrea 
abaterilor. Ignorarea fapte
lor antisociale. Răspunde
rea față de avutul obștesc 

male ajreințlltor. dintre oa- nu înseamnă dreptul de a 
„ ...... . dispune după bunul plac de

avutei obștesc. Ele trebuie 
sȘ se manifeste prin stator
nicirea unul climat de mun
că exigent, avlnd drept 
coordonate principale cin
stea. înalta ținută morali, 
aplicarea neabătută a tutu
ror normelor de muneă și 
de viață, proprii societă
ții noastre, respectarea 
neabătută n legii.

transformă intr-o frină a 
producției. Intr-o piedică 
In calea desfășurării nor- 
l.„:_____
meni. Ea duce la înăbuși
rea adevărului — fie șl 
pentru o clipă — la încăl
carea legii. Șl cu asemenea 
„prietenii" nu putem ti de 
acord.

Nu o dată. în coloanele 
zlaruiul nostru a fost criti
cată atitudinea acelor con
ducători de întreprinderi 
sau Instituții, a acelor șefi 
ai compartimentelor finan- 
eiar-contab!le care, din co- 
moditate, din lipsă de tatc- Titus ANDREI

aspect.de


(Aaemrttt)

(Agerpres)

a

(Agerpres)

Ulmului slut
Gxsrlna Ctrl-

R.P. BULGARIA

(Agerpres)

de sodă

ComtUul de Miniștri 
mană ; V. Lackovle. 
ral al Institutului federal 
preturi din ll.S.F.

Fabrica 
atunci 

sodă pe 
reali- 

Au ur-

culci aparține operatorului Ion An
ton, decorurile stat semnate de Glulfo 
Tiara, Jar partitura muzicală de H. 
Mnio.-ovtei. Protagoniștii 
actorii Florin Piersic șl

___..._ M ......,, 'âț-i
c.i „Cetatea Jalel”, adaptare scenică 
de Miroslav Ciolakovlcl, șl „Dundo 
Maroje" de Marin Dezici, In regia lui 
Iosko Iuvancicl.

ii „Patria” din Ca-
I seara, premle- 

,.Aventuri la

port, 
pen- 
n-ol- 

psstc

vieneze

Premiera filmului românesc „Aventuri la Marea Neagră"

Constelația chimiei

din

periculos internaționale la București

De

1972"

Deschiderea expoziției de fotografii
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ai P. C. R. la Budapesta
Luni dimineața a plecai ta Buda

pesta o delegație dd activist! al 
P.C.R.,. condusă,- de tovarășul Stefan 
Bobo®, membru nl C.C. ai P.C.R , 
prim-.recretar al Comitetului iude- 

enmț al P.CJt. caro, ta ln- 
Comttetulul Central al Par- 
Muncltoresc Socfaltet Ungar, 
o vizită de schimb de expe

riență In R.P. Ungară.
La aeroportul Otopenl, delegația a

/. L ; n ■'7 ' ....
fost condusă do tovarășul Aides Mi
litant. membru al C.C. al P.C.R.. 
set de BCcile la CG al P.C.R.. NI- ' 
cotao DrIJman. adjunct do set da 
secție la1 Consiliu] Economic, de 
activiști de partid.

Au fo®t do față reprezentanți ai 
Ambasadei- R. P. Ungare la Bucu
rești.

Melcul
| din miocen

Efoctelnd o serie’'de investi
Rații In apropiere de 1 
Sovarna ('Mehedinți), . . 
Siancu, cercetătoare principală 
Ia Inslitulul Geologic din Capi
tală, a făcut o descoperire pe 
cit de neașteptată, pe atlt de 
valoroasă. Ea a identificat. In
tr-un fragment de rocă din mio
cen, cochilia unul melc hetero- 
pod din genul Carlnaria (specie 
ce atingea 20—25 cm lungime, 
cu o cochilie ce măsura Insă 
abia cițiva™ milimetri). Este 
unica descoperire de acest gen 
din țară șl a doua din Europa, 
după una similară Înregistrată 
In Italia. In bazinul meditera
nean. Prezenilnd o Importanță 
deosebită pentru studiul acestor 
fosile, descoperirea de la Șo- 
voma
.timp, o veritabilă raritate pa
leontologică.

le Investi- i 
localitatea f

Io»'toni |

din Republica Vietnamului de Sud

,Victoriile din primăvara 
anului

Sub auspiciile Institutului Român 
pentru Relațiile Culturalo cu Străi
nătatea, luni a fost deschisă ta Ca- ■ 
pitală expoziția de fotografii 
Republica Vietnamului de Sud. ..Vic
toriile din primăvara anului

Exponatele Înfățișează 
obținute tn aceasta

T.R.R.C.S.. șl Lam Van Luu. amba
sadorul Republicii Vietnamului Je 
Sud la București

Au participat funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externa. 
Consiliul Culturii șl Educației So- 
daliste. reprezentanți al unor Insti
tuții centrale, oameni de artă șl 
cultură, ziariști, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezcn’l .

1072”*. 
succesele 1 

obținute tn această primăvară, do 
forțele patriotice șl populația sud- 
vlelnameză tn lupta pentru libertate . 
st independență națională. șefi, de misiuni diplomatice, membri

La festivitatea de deschidere au a! corpului diplomatic, corespondenți
luat cuvfatul prof. unlv. Mlhnea al presei străine.
Gheorghiu. prim-vicepreședinto al

s-a

3

ia
din Islanda

Comitetului județean Galați 
P.C.R., și Florența Munteanu, mem
bru supleant al C.C. al l’.C.ft,

La sosire, pe aeroportul Otopenl. 
delegația a tost Intimpinată de tova
rășii Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Simian Bughicl și Llrm Cio- 

au făcut parte Iova- ban'u, membri ai C.C. al P.C.R., de 
---- -------- ,—j nctlvlști de partal

(Agerpres)

Luni, g-a înapoiat de la Reykjavik 
delegația Partidului Comun tal Român, 
condusă de tovarășul MlhaJ Gere, 
membru supfoant a! Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care, ta Invitația Alianței Populare 
din Islanda,- a făcut o vizită In aceas-

Din delegațfe 1 
rh.țil Constantin DăsrfUescu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar' al ■

(Agerpres)

Pat"

reprezintă. In același

După ce a consumat din a- 
bundmfă băuturi alcoolice, pe 
Lit: fa State din Domnești (Ilfov) 
l-a prins somnul. Șl-a găsit cul
cuș chiar In mijlocul șoselei ți, 
detndcM, a adormit dus'. Impru
denta putea să-l fie fatală. Pen
tru că, nu peste mult timp, pe 
șosea a apărut un autobuz I.T.B. 
condus de Stefan Geantă. Fiind 
întuneric, șoferul nu l-a obser
vat pe cel ce dormea si l-a ac
cidentat. Transferai fortuit de 
pe „patul" de pe sosea, direct 
In patul de la spital. L.S. că 
avea timp, pe perioada conva
lescentei, 
ricolului 
expus.

să cugete asupra va
cate singur s-o

lămpi
' în a 
unul - 
rcîU. str. Făgărașului nr. 'l.’ai-' 
tui — In Ploiești, str. Gh. A- 
eachl nr. 3 șl celălalt — în 
Galați, blocul G-l din cartierul 
Dunărea. Toate trei izbucnite 
din aceeași sursă : folosirea. In 
condiții imoropril. a unor lămpi 
cu petrol. în ultimul cnz. incen
diul parcă n fost căutat cu lu
minarea : soții loan șl Illnca P. 
s-bu apucat să pulverizeze ..de
tox” (substanță Inflamabilă) ln- 
tr-o încăpere cu ferestrele în
chise. In care se găsea o lampă 
cu petrol aprinsă ! în urma ex
ploziei care s-a declanșat. Ulu
ca P., din cauza arsurilor sufe
rite. a decedat. De menționai că 
șl celelalte Incendii 8-nu soldat 
cu consecințe la fel de tragice, 
alte două nersoane plerzfndu-șl 
viața. Trei tragedlL .de la trei 
lămpi ! Dncă acestea erau stinse 
la timn. In nld unul din cazurile 
amintite nu se lnUrhpIa nimic.

Bancnota
. ■

din pantof

O „CONSTRUCȚIILE Șl ARHITECTURA ÎN CEHOSLOVACIA" 
o EXPOZIȚIA POLONEZA DE MAȘINI Șl UTILAJE PEN

TRU CONSTRUCȚII

Bueureșllul găzduiește zilele aces
tea expoziția ..Construcțiile șl arhl- 
leclura in Cehoslovaci»” (sala Cen
tralul do documentaro pentru con
strucții, arhitectură șl sistematizare, 
din Bd. Magheru 34—M). Cu ajuto
rul cltorva ■ hue de fotografii inspi
rate, al unor machete și mostre de 
materiale slnt prezentate sugestiv 
realizările deosebita obținute In ulll- 
mll ani do constructorii și arhltecțll 
din țara prietenă, vizitatorului ofe- 
rindu-I-se o Imagine de ansamblu n 
diferitelor genuri de construcții, a 
soluțiilor tehnologice șl materialelor 
de construcții folosite.

Rețin In primul rind atenția efleva 
I opere de mare măiestrie inginereas

că, prezentate pe larg, cum slnt lu
crările hidroenergetice de pe riurllo 
Vâh șl Vltava <fa fa Orllk. Lipno, 

tnsiUstliOrava șl Stabj-"^” <sr’1
_j Orllk. Lipno,

. .........-. „ „I Stab''y.,^5fâyă'juFaln 
i sfrueiuri suprapun, .ăl, fiidipțcntra- 
h! lel> ■ Nechramlce.- - Dă; psemerîea,; 'pro

iectele panlra construcțiile Industria
le fa care universalitatea șl variabl- 

, lltatea — problemă majoră in cadrai 
proiectelor Up — și-au găalt rezol
vări Ingenioase. în sflrșlt, realizările 
din domeniul construcție! de locuințe. 
Ritmul Înalt de construire a aces
tora, ritm caro situează Cehoslovacia 
fa statisticile O.N.U. printre țările 
de frunte, nu a dus la uniformizare, 
la monotonie. Prin strinsa colabo
rare a Inginerilor șl arhltecțllor, prin 
tratarea variată a fațadelor, prin 
combinările de volume șl Integrarea 
elementelor naturale H-a reușit Indi
vidualizarea distinctă o mlc-roraloa- 
nelor de locuit in ansambluri mari 
de locuințe.

Complexul expozlțlonal din Pfața 
Sclnleli este gazda Expoziției polo
neze de mașini șl utilaje pentru con
strucții.

Industria de mașini șl utilaje pen
tru construcții este una dintre cele 
mal dinamice subramuri ale econo
miei poloneze. Plnă ta 1975 aceasta

cele

Ișl va dubla producția față de nive
lul anului 1070. în prezent, printre 
țările care produc șl exportă mașini 
șl utilaje pentru construcții, Polo
nia se află pe locul ai optulea -in 
lume și al cincilea in Europa. Iată 
de ce publicul nostru vizitator are 
ocazia să vadă exponate de înaltă 
tehnicitate, cu parametri șl perfor
manțe In funcționaro do nivel nton- 
dlaL ■ . î ■

Slnt prezentate, In general, cele 
mâl recente realizări ale uzinelor 
Uniunii Industriei de mașini de con- 
Blrucțli — BUMAR. Atlt specfalls- 
țll, dl șl publicul larg rftmîn plăcut 
ImprcsstonaU de performanțele cltorva 
dintre ele. cum ar fi. bunăoară, ma
caralele autopropulsate cu ‘acționare 
hidraulică a comenzilor, automaca
ralele cu brațe telescopice șl cu ză
brele. gama comi>!clfl‘“rî ' foHiffiinor^ 
pentru lucrările'do' terasamenle teij-’ 
cavaloare cu acționare hidraulică șl 
mecanică, fncărcâtoârelc pe pneuri, 
dumperele autopropulsate etc.) Pros
pectele șl cataloagele vin tn întlmpl- 
nn-ea dorinței specialiștilor de a cu
noaște mal pe larg producția polone
ză de mașini șl utilaje pentru con
strucții, performantele acestora.

Organizatorul acestei interesante 
manifestări expozlțlonale este Uniu
nea industriei de mașini de construc
ții — BUMAR. din care fac parte 29 
de uzine cpedalizale care realizează 
70 la aulă din producția poloneză do 
mașini șl utilaje pentru construcții.

* ’
Atlt expoziția „Constructllle jl ar

hitectura In Cehoslovacia, dt șl Ex
poziția poloneză do mașini si utllâjo 
pentru construcții sint manlfcslări de 
o înaltă ținută tehnică, care se bucură 
— datorită reușitei prezentări n unor 
realizări remarcabile ale cetor două 

■țâri prietene — de anrederllc una
nime ale specialiștilor noștri si ale 
publicului vizitator.

S-a intimplat la policlinica 
din orașul Drăgănețti-Olt. In- 
tr-una din iile, lonllil Chirii, din 
comuna Mărunței. Județul Olt,
s-a prezentat la medicul Nicolac 
Constantinescu si i-a solicitat 
prelungirea unul certificat me
dical. Fii rd să mal stea pe gin- 
duri, medicul t-a răspuns c<5. 
pentru aceasta, trebuia să oină 
pregătit cu... o sută de let Sesi
zate. organele de miliție șl pro
curatura, imediat după încheie
rea tranzacției, au Intrat pe fir 
ți l-au găsit bancnota, cu seria 
luatd dinainte, in pantoful de la 
piciorul sting. Acum. dr. N.C. 
va răspunde tn fata instanței de 
Judecată pentru fapta sa.

Mult zgomot
pentru nimic

loan Cocîndfl din comuna I-IU-" 
deștl (Botoșani) venise In ora
șul Darabani pentru n-și susți
ne examenele de absolvire a 
clasei a Xl-a la cursurUa fără 
frecvență. Pentru ..n-șl marca® 
Intr-un chip deosebit Intrarea in 

■ sesiunea de examene, lntr-una 
din nopțile trecute, a scos două 
din cele 12 cartușe (folosite la 
Implantarea hoiturilor In pereți 
do beton) pe care le avea asupra 
sa șl, lovlndu-Ie cu o piatră, a 
provocat două explozii puter
nice. De prisos să mal spunem 
că detunăturile produse nu pu- 
teou, rămlne fără.. ecoul adec
vat Prilej pentru ca I.C. să se 
convingă efi, In locul unei In
trări zgomotoase In examene, e 
de preferat una™ In liniște de
plină.

Rubricfl redactata de i
Dumitru Î1RCOB 
Gheorqhe DAVID 
si corespondenții „Scînteîi*

Dan CONSTANTIN
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Selecționata feminină a României

din țările membre ale C.A.E.R. și din R.S.F. Iugoslavia
In stațiunea Neptun de pe litora

lul românesc al Mării Negre au so
sit delegațiile cnre participă li lu
crările Consfătuirii cu caracter de 
schimb do experiență a Comisiilor ®i 
Comitetelor ds stat pentru prețuri 
din țările membre ale C.A.E.R.. pre
cum șl din R.S.F, Iugoslavia.

Delegațiile slnt conduse de L1’ VI- 
denov, președintele Comitetului pen
tru prețuri din R. P, Bulgaria ; 
M. Saboteur, ministru, președintele 
Comitetului de Stat pentru prețuri 
din R. S. Cehoslovacă : W. I!aib-i‘- 
ter. ministru, conducătorul Departa
mentului pentru preturi de pe Ungă 

din R. D.jGer- 
dl rector gene- 

pentru 
Iugoslavia ;

La cinematograful „1 
pltalfi a avut foc, luni 
ra Ulmului românesc ,,_______ _
Marca Nealtă”. Această nouă pro
ducție a studioului ctrtematogratlc 
„București” este realizată do regizo
rul Savel Stlopul, după un scenariu 
al Iui Tudor Popescu. Imaginea pell-

Luni 2D mal a cosit in țara noas
tră o delegație a Ministerului de In
terne al Republicii. Populare Demo
crate Yemen, condusă de Mohamed 
Saleh Mutee'A, membru al Biroului 
Politic al organizației Frontul Na
țional, ministru de interne. în ace
eași zi, delegația a fost primită de 
Ion StMiescu. membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.It, ministru de interne, cu care 
prilej a avut loc o convorbire priete
nească.

*
Cu prilejul apropiatei Zile naționa

le a Tunteiei, luni a avut loc. In 
Bucurerll. o seară culturală organlr 
zntă de InstltuSulîRorhân pentru Re
lațiile Culturale cu Străinătatea.

După cuvlntul de deschidere rostit 
de loon Bolar, secretar al.I.R.R.CK, 
ziaristul Aurel Dumitrescu, șef de 
secție la „Agerpres”, a împărtășit 
impresii de călătorie din Tunisia.

și-a păstrat titlul mondial!
răvescu. An» Petrescu, Elen» Tran
dafir, Crista Szocs, Florlca Neguloln 
șl Corneli» Petrușca (rezervă Elena 
Cernat),.a totalizat plnă la sflrșit 
2 550 puncte. Pe locul doi s-a clasat' 
echipa Iugoslaviei'cu 2 530 puncte, 
urmată de selecționatele Ceboatova-, 
clei — 2 514 puncte. Ungariei — 2 41® 
puncte șl R. D. Germane — 2 492
puncte.

La masculin, titlul a revenit echl- 
D. Germane. Selecționata 
el n ocupat locul 6.

Selecționata feminină do popice a 
României șl-a păstrat aseară la Split 
tlLlul de campioană mondială. Evo- 
iutad excelent reprezentantele Ro
mâniei. âu dominat clar competiția, 
Intrind tn posesia medaliilor de aur. 
La jumătatea concursului, eporllvele 
romănce se aflau In fruntea clnsa- 
montulul cu 1 272 puncte. Luni. In 
continuarea competiției, ele au evo
luat din nou la adevărata valoare, 
mențînlndu-șl avantajul. Echipa 
României, alcătuită clin Ildlco Gro-

3-10 IUNIE, LA BUCUREȘTI

înaintea apropiatelor campionate 
europene de box rezervate tineretu
lui și Juniorilor — competiție co sa 
va desfășura între 3 șl 10 iunie, tn 
Incinta patinoarului acoperit ..23 Au
gust” din Capitală — forul nostru 
do specialitate a organizat Ieri la 
amiază o conferință de presă, adu- 
dnd la cunoștință ziariștilor sportivi 

I ultimele amănunta de organizară șl. 
. bineînțeles, date privind fotul pugl- 

ILșiilor români, loturile partlclnanta 
in general. Pe baza confirmărilor 
sosite plnă Ieri, se contează pe nre- 

I zenta a circa 159 do boxeri din 21 
de țări europene. Cinci țări (Bulgs- 

| rin, Italia, Polonia. UJÎ.S.S. sl Ro-
. mânia) au înscris echipe complete,

do cite 11 puaUlștl Celelalte țări 
I participante vor avea efective mal 
1 reduse: Anglia (7 boxeri). Austria'

(5). Cehoslovacia fD). Danemarca 
(3). Finlanda (4). Franța <9). Unga-

- rla
(1).
(5), Suedia (2), Turcia (Ul

(10). Iugoslavia (10). Norvegia 
Olanda (2). Scoția (7). Soanla

RJO.G.

(9). R.F.G. (8). Reuniunile prelimi
nare vor avea loc — cite două pe zi
— Intre 3 șl 8 Iunie. Finalele — slm- 
bătă 10 iunie, de la ora 19.

Cel 111 reprezentanți al boxu
lui nostru ta campionatele europene 
de ta București slnt : categ. semi- 
muscă (18 kg) — Alexandru Turci 
(Dinamo Brașov) ; categ. muacă (31 
kg) — Dinu Condurat (Steaua) : ca
teR. coctxj (31 kg) — Lazflr Martan 
(Steaua) r ealeg, pană (57 kg) — Ion 
Aclam (Steaua) ; categ. semiajoară 
(60 kg) — Slmlon Cuțov (Dinamo 
București) : categ. ușoară (03.5 kg) — 
Adrian Guțu (Dinamo Brașov) : ca
teg. semlmljfocle (87 kg) — Damei 
Cimpoleșu (Școala | sportivă ..Brașo 
vta") : categ. mlțlbcie mică (71 ks)
— Nleotao Băbeacu (Metalul Turnu- 
Severln) : categ. mijlocie (75 ke) — 
Vaslle Croitorii (Metalul București) : 
categ. semigrea (81 kg) — Marian 
Cullneac (Steaua) ; ,calcj 
81 țqș) Iii- Ton RuEcti C 
sdv)

!

eg. grea (ccs'.a
— Ion Rulai (Dinamo Bra-

De o parte șl de al- necesitățile de dezvol-j 
1 tare afa chimiei din 
s Valea Devnlel.

Anul trecut au avut 
Ioc noi premiere in
dustriale : a fost dată 
in exploatare o fabri
că de clor și polMo- 
rură de vinii, secții și 
linii de producție ta 
dteva din întreprinde
rile existente. I«a Uzi
na de utilaj chimic, 
aproximativ 8OT0 de 
tone de metal se trans
formă anual în piese de 
schimb pentru ut Halo 
chimice si alte tasta-4 V

P. Jasral. președintele Comitetului 
pentru prețuri de pe lingă Comite
lui de Stat ni Planificării din R. P. 
Mongolă ; L Trendota. președintele 
Comisiei de stat pentru are teri din 
R. P. Polonă : Gh. Gaston Marin, 
președintele Comitetului de stat pen
tru prețuri din Republica Socialistă 
România : B. Cslkoș-Nagy, secretar 
de fltat. președintele Departamente-: 
Iul de stat pentru prețuri șl mate- 

,riale din R. P. Ungnră ; V. Sltnln, 
președintele Comitetului do fltat 
pentru prețuri din U.R.S.S.

Oaspeții nu fost lnlimplnațl, la so
sire. de președintele Comitetului de 
atât pentru prețuri din tara noastră 
de alțl membri al conducerii comi
tetului.

La manifestare nu participat func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de cultură, 
un numeros public.

Erau de față reprezentanți a! am
basadei Tunisiei ta țara noaslră. alți 
membri al corpului diplomatic.

Seara culturală s-a Încheiat prin 
prezentarea unui progam ;de filme 
documentare tunisiene.

★

Luni a sosit fa Capitală un colectiv 
al Teatrului Național din Sarajevo — 
R. S. F. Iugoslavia. în cadrul turneu
lui pa; caro-l întreprind în țara,/ 

acttfrirMMavi vor?, pro; 
Bpeciacole, la București șl'4Tlmfa

ta a- șoselei defilează 
siluetele coșurilor de 
fabrici, conducte ar
gintii, impozante ^e- 
prubete” din beton In 
Interiorul cărora se 
săvîrsesc mlrrciloase 
transformări ale ma
teriei. Ne ’ aflăm -In 
renumita Vale n Dcv- 
nlel. situata Jn nord- 
estal Bulgariei. Trei 
elemente — piatra, 
apa Izvoarelor carsti
ce și sarea — au ho- 
iărit soarta acestei 
pitorești regiuni din 
județul Vnrna. Din 
plătită, locuitorii vre
murilor - îndepărtate 
au durat Impresio
nante cetăți. Stau 
mărturie zidurile o- 
rașulul Marțlimopo- 
lls, vestigiile unul 
teatru ta aer liber In 
Incinta căruia arheo
logii Ișl continuă in
vestigațiile, fragmen
tele de mozaicuri și 
capiteluri, ruinele u- 
nul drum ce ducea 
clndva plnă la țărmul 
Pontului Euxln. Apa 
a pus in mișcare mo
rile — singurele care 
reprezentau „Indus
tria” in Valea Dev- 
niei. plnă In eliberarea 
țării, în 1M4., Despre 
sare nu putem vorbi 
la trecui, deoarece ea 
se exploatează nu
mai de cițiva ani.

” îmblnlnd în mod 
științific piatra, apa 
și sarea, chlmlștU 
bulgari au realizat o 
sinteză de mare va
loare pentru econo
mia tarii. Totul a în
ceput prin construi
rea unei fabrici de 
®odâ c.ildnata, Inau
gurata in anii celui 
de-al doilea cincinal 
(1053—1957). 
producea pe 
80 0OT de tone 
an, far acum 
zează 3OTOOO, __ . 
mat apoi o fabrică de 
ciment șl. succesiv, 
ta intervale din ce fn 
ce mai scurte, termo
centrala, uzina pen
tru reparații mecani
ca si utilaj chimic 
nestandardlzat eja de 
materiale de con
strucție. S-a creat ast
fel un nucleu Indus
trial destinat să satis
facă. Ih primul rînd.

NOTE DE 
CĂLĂTORIE 

DIN

tații. Noua secție de 
turnătorie are o capd- 
dtate anuală de 4350— 
BOOT tone piese turna
te din fontă șl oțel șl 
circa 200 tone din me
tale neferoase. Pen
tru prima oară In Bul
garia. aici oe vor pro
duce unele mașini șl 
aparate necesare in
dustriei chimice, re- 
nunțlndu-se ta impor
tul acestora.

Redlmens'onări. mo
dernizări,De două 
decenii această vale 
înfățișează tabloul u- 
nor statornice efor
turi constructive. Dar 
cele mal mari obiec
tive ale Devnlel sa 
înalță abta acum : 
combinatul. chimic 
pentru îngrășăminte 
minerale, cu o pro
ducție anuală de 1J.J 
milioane de tone, o 
nmjă uzină 
calcinată cu o capaci
tate de 1.2

realizarea lor tal 
concurați 1 20 do între
prinderi și 20 OTfl de 
muncitori și specia
liști. avlnd cele mai 
variate profesii. in 
marea 1 lor maiori late 
recrutați din rînduriso 
tineretului. De altfel, 
pe schele flutură dra
pelul Uniunii Tine
retului Comunist Di
mitrov 1st. semn dis
tinctiv al șantierelor 
naționale ale llnero- 
tulul

Pentru satisfacerea 
necesităților de apă — 
atlt ale industriei dt 
șl ale; agriculturii — 
se amenajează tacul 
de acumulare „Țonc- 
vo“ cu un volum de 
320 milioane metri 
cubi de apă, care va 
iriga o suprafață de 
peste W) 000 de hectare. 
Prin lucrările încheia
te anterior, apele rlu- 
lul Luda-Kamcta șl 
ale izvoarelor din cjm- 
pla Dovn'.ei au fost de
versate Jn marele Iac 
artificial. Doar un Bin- 
gul izvor, cu apă cal
dă. ce ®o varsă int r-un 
„căuș” de piatră pen
tru a alimenta lazul 
unei mori, a fost păs
trat Intact ca o piesă 
de muzeu.

Ultimul șantier pe 
care l-am vlzltat.se a- 
flă pe malul lacului 
Belostav t zona vii
torului port Vnrna- 
Vest Odată eu darea 
In exploatare a noului 
port, prevăzuta pentru 
anul 1975, navele mari
time Jși vor croi drum 
spre marea platformă 
a industrie! chimice 
bulgare, iar Devnia va 
dobindi „Ieșire în 
larg". în planurile lor. 
gperiallșlll bulgari nu 
prevăzut transportoare 
suspendate, cnre se vor 
Încărca In Valea Dev- 
niei cu ciment, sodă, 
îngrășăminte minerale, 
pollclotură de vinii, 
mașini și piese și Ișl 
vor descărca prețioa
sele poveri direct j In 
calele vapoarelor. Con
structorii s-au angajat 
să devanseze ziua tn 
eare vapoarele, sub

milioane 
lone si un mare 
Statul investește 
tru construcția 
lor obiective 
un miliard de leva — cele mal diferite pavi- 
sumă considerabil su- lfoane, vor acosta in 
perioară cheUulelHor noul 
făcute aid In ultimii „   „
douăzeci de anL La G. BONDOCI

„Săptămînile festive

Încetarea din viață a militantului 
comunist spaniol

După o îndelungată șt grea sufe
rință, la virala do 87 de ani. «-a 
stins din viață, la București, tovară
șul Mariano Bautista.

Mariano Bautista a militat In rin- 
durile Partidului Comunist din Spa
nia, Încă de la crearea sa. înainte, a 
activat In' Organlz-ația Tineretului 
Socialist Basc. In caro e-a Înrolat din. 
adolescență, desfățurlnd o Intensă' 
activitate în mișcarea muncitorească 
din Enzktsdi In timpul marilor frâ- 
mlntfir! caro au urmat Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

în Partidul Comunist Mariano 
Bautista a Îndeplinit numeroase sar
cini do răspundere. în timpul 
războiului dvil, a fost comandant al 
Armatei Republicane, pnrtlclplnd la 
luptele cele mol importante.

După terminarea războiului din 
Spania. Ișl aduce contribuția ca mun
cilor do avangardă la opera de con
strucție socialistă In Uniunea Sovie
tică.

în timpul agresiunii hltleriste. s-a 
remarcat In luptele de parUzanL In 
timpul cărora a fost grav rănit A

Mariano Bautista
-

fost decorat cu ordine și medalii ale
Uniunii Sovietice pentru munca In 
producție șl pentru valoarea sa mi
litară.

După al doilea război mondial, to
varășul Bautista ă acționat cu 
curaj In lupta ClandosUnă pentru li
bertate și democrație In Spania.

Grav bolnav, in ultima perioadă. 
B-a bucurat de ospitalitatea frățească 
a Republicii Socialiste România, 
unde i s-au acordat cu generozitate 
toate îngrijirile medicale, oină clnd a 
Intervenit deznodâmlnlul fatal.

Amintirea lui Mariano Bautista va 
rămlne In memoria tuturor celor 
care l-au cunoscut ca un militant 
hpiărit, apărător de neclintit al uni
tății partidului, luptător exemplar șl 
plin de abnegație pentru cauza de
mocratică n ponorului spaniol, pen
tru pace si socialism.

Funeraliile tovarășului Bautista 
vor avea foc miercuri 31 mal. Ia 
orele 13. fa crematoriul „Cenușa”.

UN GRUP DE TOVARASI 
SPANIOLI

Primăria Vtenel. vestita „Wie
ner Ralhpusf, a luminată feeric 
In fiecare scară. Prin acest oct.

Catania (Sicilia), teatrul Katha- 
kali (India).

___ ____ _____.....____ __ . O noutate In ediția „IVIcner 
responsabilii capitalei dorefc.fd Festwochen 1S72“ o coMliîufa 

' ‘______ ' îmbinarea programului oblfnult
cu un concurs Internațional de

marcheze începerea «i desfățu-' 
rarea ^ăptăminilor festive vic- 
r.eze“, inaugurata duminică 29 
mai.

în cadrul cdISIel de anul aces
ta, „Wiener Festtoochen" oferă, 
ca fl in anii precedenfi. un am
plu program de manifestări sus
ținut de reputate personalități 
artistice din Austria fi de peste 
hotare. Participă 20 de ansam- 
,blurt din 18 (âri din Vest fi Est 
— cum menționa cu satisfacție 
la deschidere ministrul austriac 
al InbdMmlhtului, F. Slnotnatz. 
La „Mustkeerein", cunoscuta 
instituite muzicală a capitalei, 
vor susține concerte Filarmonica 
vieneză. Filarmonica ungară fl 
cea pragheză, David fl Igor 
Olstrach, Elisabeth Schwarzkopf 
fi alte celebrități. Cu mult Int®- 

' res tint așteptate spectacolele 
oferite de Teatrul Academic 
Gorki (Leningrad). Komltehe 
Oner Berlin (H.D.G.). Bai/risches 
Nationaltheater-MGnchen. Slutt- 
garter Ballett, Teatro Stabile dl

cu un concurs international de 
canto, vioară țl.pian. 13» de ti
neri artiști s-au prezentat ta 
acest concurs, al cdrui Juriu nu- 
mdrd personalități de prima 
clasă: Elisabeth Schwarzkopf, 
Reining, Novotna, Lorenz. Rta- 
ber, Kunz, Giulletta Simionatb, 
Galina Vlfnenifcaia, David Oi’s- 
trach.

După ce s-au clasat în faza 
finală,, tinerii clntărefi români, 
participant la concurs, au cu
cerii răsplata publicului ți a ju
riului. Dintre ci fc Temarcd te
norul Emil Gherman din Cluj, 
care a fost distins cu premiul 
Intii. fi baritonul Eduard Tu- 
mageantan din București, situat 
pe locul cinci.

îndrăgitul festival tdmez 'st 
anunță 
succes, 
iunie.

de pe acum un mare
El ea dura ptnd la 25 

, ’ j
P. STANCES CU

Vlena, 29

t V
PROGRAMUL I

f,M Deschiderea emisiunii do di
mineața. Telex.

8.CS Telcșcoală.
0,39 Muzică populară. In jurai 

orei 9,43, transmlaluno direc
tă do la aeroportul Otopenl a 

■Ceremoniei plecării tovarășu
lui Fidel Cas-.ro Ruz. prlm- 
Bccretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 

prim-minlslru al 
Guvernului Revoluționar al 
Republicii Cuba, care, la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste Romania, 
a Mcuî o vizită oficială de 
prietenie în tara noastră. Mu
zică populară.

10,10 Cura de limba ruta (lecția 
a 17-a).

10.49 Căminul.
11,25 Film serial : „Patru tanehtrtl 

șl un dino* — episodul XV. .
11.29 Te!e.IurnaL

i 10.29—17.(0 Cura de limba franceză 
v (lecția a 17-a).

T7.C9 “ “ ' gj--- -

program : Actele I șl II din 
opera „Tosca” de Puednl. 
Soliști : Magda lanculoacu. 
ConstanUn Gabor, Constantin 
Iliescu șl Valentin Loghln.

51,55 Prim plan : Șlelanla lonescu; 
președinta cooperativei agri
cole de producție din comuna 
Putlr.elu, Județul Teleorman. 
Emisiune de Rcdlca Rarău.

îî.23 Vedeta ale muzicii ușoare t 
Therese Steinmetz șl Anda 
Călugăream!,

ZI,45 „M de ore*.

pnoGBAsnn.'n

dLn Cuba,

Deschiderea emisiunii de 
dupâ-amiaii.
De ta Alfa la Omega — enci
clopedie pentru elevi.
Ctntec de dor — Seara de ba
let pe muzică Interpretata de 
Marla Tâhase.18.53 ..Semențc 19C0* — film docu- 
menlar realizat de Petro Sava 
Băleaau.

1S.4S întrebări șl răspunsuri.
10,18 Publicitate.
19.W 1091 de seri. .
I0.ra Telejurnal.
M,,19 în fntlmplnaren Conferinței 

Naționale n P.C.TL 81 a ceiel 
de-a ÎS-a aniversări a repu
blicii : Tara întreagă fa Între
cere.

59.53 Tlto Oobb! Ia București. Tn

17.33

M.M Tetednemaicca pentru copil 
șl tineret : „Cel doi copil care 
au furat luna* — o producția 
a studiourilor poloneze.

31,33 Agenda.
a,4® Luminile rampei : Tineri ln- 

lerprelL violonistul Alexan
dru Orban, elev In clasa a 
VT-a a liceului de muzică 
..George Eneecu" din Bucu
rești. .

M.10 Telex tehnlco-ștlJntL'lc.
33,25 Dicționar muzlcal-dlslractlv.

cinema

animate :

o Aventuri Ia Marca Neagră (am
bele serii) : PATRIA — 9,30; 1143; 
n,#3: ra, favorit — 0J3: îc.ra; 
18; 19J0. BUCUREȘTI — 8.M; 11J9; 
16; 13.15.
a Program de desene 
DOINA — 10.
a Prlnlul Balala : DOINA — 11J5 
13,43; 18,15: 18.13: M.15.
Q Desculț In parc s SCALA — * 
11.13; 13,45: 10.13: 18.43: 21,13, 
PFTOL - 9,#5: 11.43; 14. ~ .
18.59; 21. In grădină — M, GRA
DINA SELECT — M.
« Doamna și vagabondul i 
TRAL — 0.13: 11J9: 13.43: ÎS; 
M.ra, FEROVIAR — 9; 11.15; 13^9 
18.45; 1B.13: M.50. GLORIA — s

18.15

1S.13

11,13; 13.S0; ÎS: 18,18; 29,1®. TOMrS
— S; 11,IS: 13.S0; 19; 18,13. la gră
dină — 13.M.
o Robia Hood s LUCEAFĂRUL — 
Bja; 11; 13,39; 18; 18,39; n, MO
DERN — 0; 11.15: 13,39; ÎS; 18,13; 
S3,«. la grădină — S3,15.
a Rlo Bravo ; FESTTVAL — S; 
13,15: IS: 10,13, la grădină — ML 
a Felix șl OUlla s VIITORUL -
10,43: 10. POPULAR — 15,30; 1®. 
a Goya t UNIREA — 18, la gră
dină — £0.
a Ancheta de ta hotel Excelsior i 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; ÎS; 18.18; 
29,30.
a Trafle : EXCELSIOR — 6: 11,15; 
13,30: 15: 18.30: 30.43. MELODIA — 
Bl 11.15; 13.39; 16: 18.39: M.43.
a Aste-seară dansăm In familie s 
BUZE9TI — 15,39: 18, te grădină
— 13.18. URA — 15.13: 18. ia gră
dină — 19,18, ARTA — 15,20; 18, 
la grădină — S3,13.
a Preria t FLACARA — 15J9: 18; 
29.15. VICTORIA — 0; 11,15; 13.30: 
îs: iî,39: S3.45.
a Marele război — 10: 13. Pline, 
amor șl fantezie — 18: 18,13. O 
noapte furtunoasă — 21 : CINE
MATECA (sala Unlonl.
a Silvia : DRUMUL SARn — 13,30; 
17,43: M.
a Inima e un vinilor singuratic « 
GRlVITA - 9: 11.15: 13.39; 18.43: 
18.18: S3.39. MIORIȚA — 10; 13,95; 
15: 17.13: 50.
a Poloneza de Oșhlnstd : FEREN
TARI — 13,30: 17.45; a.
a Toamna cheyennllor : DUCEGI
— IS.S): 20.4a arădirtă — K. AV
RORA — 9: 12.15: 16. tn orădlnâ — 

■29. FLAMURA - 9: 1LM: 18: IS.țO.
a 13 fete șl un marinar : VOLGA
— 9: 11JS; 13J3: 13.43; H.ISi S3.M. 
MOST! OR — 18.3®: 18, la grădină■'
a ‘ăilcul. aeMdător : LUMINA — 
8: 11.15: 13.39: I«: I®.1B; 20.2®.
a Clnd se lvcse zorile 1 PACEA — 
18: 18: S3.
« Aventuri In Ontario s TIMPURI 
NOI — 9—20.15 tn eonilnuare.
a rentru ei se Iubesc : CRIN- 
GAflI — 16,30: 17.43: S5.
m Ultimul domiciliu cunoscut : 
OniLKSn — 13.39; U; 20JJ, pito
reasca — 15J0; 18; ».W.

a un minut fle rectuesere n COS
MOS — 1S.SJ; 18; M.13.
a Love Story i MUNCA — 13.3S; 
IS; MJ3.
a Evadare din Planeta maimuțe
lor t VITAN - 1S.M: 18. la grădi
nă — »,18, PROGRESUL — 1S.H: 
18; M.15.
a Adio, dom aule Chips : RAHO
VA — 13JO: is.
a Locoiencntul Bnllllt : LARO- 
ME'f — 1S,®3; 17,M; 18.30.

teatre
■ Filarmonica de stat „ueorge 
Ejiracu? pa Ateneul Român — gala 
Rlutllo) : Recital de plan stu|lnut 
de IJIlana Rddulexcu — S3.

ia Radlotelevizfunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
susținut de Orchestra „Camerala” 

ia Conservatorului „Ciprlan Po- 
rumbeseu”. Dirijor : Paul Stoica 

f— S0.
a Opera romana : Liliacul — i®,sa. 
«, Teatrul National din Sarajevo 
(In sala Teatrului mic) : Cetatea 
jalel — 18,33.
a Teatrul de comedie : Fala mor
gana — 50.
a Teatrul „C. L Notlara* (sala 
Magherul : Adio Charlie — wjp, 
(sala Studio) : O lună la (era —

a Studioul I.A.T.C. ,X L. Cara- 
glale” : Woyzeck — M.
a Teatrul „Ion Crcangfi” : Școala 
din UtnnnleșU — 0.53.
a Teatrul „Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 17: 
(raln din str. Academiei) : Ml și 
nătâriU — 15.
a Teatrul de revistă sl comedie 
,Jon Vnsltescu” : Floare de 
cactus — 10,30.
a Teatrul Katlric-muzlcai _C. Tă- 

s«“ (sala Savoy) : Revista are 
vlntul — 19.5.5.

vlzltat.se


a fa

)

economice

1
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încheierea Conferinței internaționale

W

au liiât

Ț. C

i

cretarul general al C.C. ni P.C.U.S, 
șl președintele S.UJL au avu: o În
trevedere. In cadrul căreia a fost 
continuat schimbul de păreri asupra 
relațiilor sovleto-americane. precum 
și In.unele probleme Internaționale.

La prlnz.- Prezidiul Sovietului Su
prem al"U.R.S.S. șl guvernul Uniu
nii Sovietice au oferit o recepția tn 
cinstea președintelui Richard Nixon 
61 a soției sale.

In cursul aceleiași zile. • șeful Gi- 
snl Albe șl persoanele core-1 Înso
țesc au părăsit Moscova, cu dcstl- 
națla Kiev, capitala H-S.fi. Ucraine
ne. unde vor rămîna plnft marți, 3D

MOSCOVA 29 (Agerp^M). — Luni 
29 mal, s-au Încheiat convorbirile 
dintre Leonid Brejrusv. s-cretar ge
neral al C.C. al P.C. U.S.. Nikotat 
l’odgornll, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. Ale
xei Koslghln, președintele Consiliu
lui de Miniștri ol LÎ.II..S.S.. și Ri
chard Nixon, 'președintele S.U.A — 
anunță agenția T1AJ5.S. Leonid BreJ- 
nev șl Richard .Nixon au semnat a- 
po! docil men Iul „Bazele relațiilor re
ciproca dintre Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste șl Statele Unite 
ale Amorțeli".

„ Inoinle de aceste convorbiri, se- , mal.

„Bazele relațiilor, reciproce 
dintre U. R. S. S. și S. U. A."

HHUXKLI.ES 29 (Agerprcs). — La Bruxelles au luat sfirșR lucră
rile, Conferinței Internaționale pentru Namibia, Inițială de un comitet 
format din reprezentanți al Organizației poporulni din Africa de xud- 
vesț (S.W.A.I'.O.I.pcrsonalitațl politice, organizații naționale șl Inter
naționale. Au participat reprezentanți din 78 de țări-și delegați din 
partea a 32 de organizații Internaționale.

MOSCOVA 29 (Agerpre.s). — T.ta nlnțarca cu folosirea ei, este o preml- 
Moacova a fost dat publtcltatll'dorii-"" *'a -----.»—
meniul intitulai „Bazele relațiilor se- 
ciproce dintre Uniunăa Rcpublfcitor 
Sovietice Socialiste șl Statele Unita 
ale Americll”. semnat de Leonid 
Brcjncv, secretar general, al C.C. al 
P.CALS,, șUtle- președintele S.U.A,, 
Richard Nixon. .în document ge enun
ță necesitatea Îmbunătățirii relațiilor 
sovtoto-amertaUM șl dezvoltării lor 
reciproc avantajoase, inclusiv ln sfe
rele economiei, științei șl culturii, 
pentru a contribui Ja o mal bună În
țelegere reciprocă șl colaborare. Se .. 
arată că < U.R.S.S. șl .? S.UjV vor 
porni de la cnnvlngereu comuni 
că nu exista ■ alta bază pentru 
relațiile dintre ele ln afara co
existenței pașnice. Deosebirile de or
din Ideologic șl do sisteme sociale nu 
constituie un obstacol in calea dez
voltării de relații normale intre ele, 
bazate pe principiile suvcrarilifttli. 
egalității, neamestecului in treburile 
interne șl avantajului reciproc.

Ce'o două țări vor face tot posibi
lul pentru a evita confruntările mi
litare șl pentru a preveni apariția. 
unul rfizbo'j nuclear. Ele vor manifes
ta Întotdeauna reținere ln relațiile 
reciproce ș! vor £1 gala să ducă tra
tative șl șă reglementeze divergențele 
cu mijloace pașnice. Recunoașterea , „„
intereselor securității părților, bazată W relațiilor sovfeto-nrnericane nu
■pe principiul egalității șl po renunța- aste orientată împotriva vreunei ter-
rea la‘folosirea forței sau la amc-

(ta necesară pentru nxințluerea și În
tărirea rcJoțJilor de pace Intre U.R.S.S. 
șl,S.U.A. Cele două părți Își reafir
mă hotarlrea de a sprijini practica
rea schimburilor de opinii ln problei 
mete care Ie Interesează' șl de a face 
schimbul do păreri la nivel Înalt.

Relevlnd că Uniunii Sovietico ri ' 
S.U.A.-, precum și altor rdatc' le re
vine datoria de a face tot ce depin
de de ele pentru a nu Izbucni con-, 
filete, părțile șubllntază că ror con
tribui ca. toate tarile să trăiască ln 
oondlțU de pace și securitate, fără a' 
fl supuse imixtiunii din. afară ln tre-' 
burilo lor Interne. Ele vor continua 
eforturUo ln «copul, limitării arma
mentelor, alll’ pe bază bilaterală rit 
și pe bază multltaterata. și conafderft 
cft sarcina finală a eforturilor' lor 
eisle rezolvarea problemei dezarmării 
generale șl totale șl asigurarea unui 
sistem eficient de securitate interna
țională, In conformitate cu obiectivele 
și prlndpillo O.N.U.

U.R.S-S. șl S.U.A, ee spune ln în
cheierea docunumlulul.* nu pretind 
ele Insele șl nu recunosc pretențiile 
oricui ar fl asupra unor drepturi sau 
avantaje deosebite In problemele, 
mondiale: E!o recunosc egalitatea su- 

cunmjmaro pașnice; rax-unoașrerpa voranA a taturor .gtateîor Dezvolta- 
intereselor securității părților, bazată rea relațiilor sxr. felo-mnerlcane

Tovarăși Nicoiae Ceaușcscu, secre
tar general al Partidului ■ Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a .acordat, Împreună cu alțl șefi 
de stat, patronajul său acestei confe
rințe consacrate activizării luptei do 
eliberare, națională din NomlbSa, scu
turării, jugului- asuprirjl coloniale, 
precum șl intcnslflcftril sprijinului 
țărilor africane, al tuturor forțelor 
antUmperiolSste din Întreaga lume, 
pentru cauza dreaptă a poporului na- 
rnibian.

La conferință o participat o delega
ție a P.C.IL, alcătullA din prof. Mlhal 
Drăgăncscu, membru sBjpleant al C.C. 
ol P.C.TL, vicepreședinte al 'CoasUtu- 
lul Național al Frontului Un.ltftțl.1 So
cialisto, conducătorul delegației, prof. 
Stsnchi Slotan, secretar general al 
Ligii, romfine de- prietenie cu popoa
rele din A',!.", șl Africa, și Sianclu 
Brfttescu, activist la C.C. al P.C.R. 
în cadrul lucrărilor comisiilor politi
că ișl economică ala conferințe;.’ dele
gația română a relevat solidaritatea 
partidului și guvernului nostru cu 
lupta de eliberare a poporiiluî naml- 
blan, fapta! că România militează cu 
holărire pentru aplicarea fără înllr- 
zicre a rezoluțiilor Adunării Generale 
a O.N.U. șl ale Consiliului dc Secu
ritate cu privire Ia încetarea manda
tului Africii de sud asupra Namibiei, 
astfel incit poporulni namlblan să i 
se acorde toate condițiile pentru ă-șl 
dobindl dreptul la independență,, au
todeterminare, dc a se dezvolta in 
mod liber, fără nici un amestec, străin.

Conferința a adoptat o declarație 
care afirmă dreptul sacru al Namibiei 
Ia Independență, conform aspirațiilor 
poporului său. Declarația condamnă 
dominația colonială exercitată de re
gimul rasist din Republica Sud-Afri- 
cană asupra Namibiei |șj subliniază 
datoria tuturor statelor de a aduce la 
Îndeplinire holărirlle O.N.U. șl alo 
Curții Internaltona le de Justiție, pen
tru ca R.S.A. să pimă capăt ocupării 
teritoriului nămlbSan. Documentul 
cheamă la recunoașterea S.W.A.P.O.

ca singurul reprezentant JeglEm al 
poporului Namibiei șl subliniază 
dreptul acestui popor de a recurge la 
orice formă de lupta p-antru elibera
rea sa. "

Conferința a apredat ajutorul acor
dat iuptal de eliberare (;l.n Namibia 
de, către țările social isle, de alta .sta
te ale lumii, do mișcările progresiste 
șl a elaborat un program de acțiuni 
politice concrete care eă continuo 
activitatea inceputa in cadrul confe
rinței, peniru ca op tain publică In
ternațională să cunoască șl să acțio
neze in sprijinul drepturilor legl:!- 
me ale poporului namlblan.

Luind cuvlnlul la încheierea «aife- 
rinței, președintele S.W.AP.O., Sam ; 
Nujoma, a adus mulțumiri tuturor ta
rilor, poposbretar șl organizațiilor 
care sprijină cauza justă a poporului 
Namibiei.

i.

româno-iugoslave
BELGRAD '29. — Corespondentul 

nostru ■ G; lonascu ' transmite : Luai 
a sosit la Belgrad Maxkn Berghlanu, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planlflcâril din Romăhla.’

Pe aeroportul din Belgrad, oas 
tele român a fost latimpinat de 1 
rislav loviri, directorul general al 
Institutului federal de planificare 
economică din RAS. F. Iugoslavia, de 
alțl reprezentanți ăl conducerii Insti
tutului, de funcționari superiori din 
Secretariatul Federal 'pentru Aface
rile Externe. A fost prezent -amba
sadorul român la Belgrad,, Vaslle 
Șandru.

In cursul după-amlczll au început 
convorbiri Intre conducătorii celor 
douft organe centrale de planificare 
cu privire la dezvoltarea colaborării 
economice, cooperării In producție șl 
schimburilor de mărfuri dintre cele 
două țâri. ★

La plecare, pe aeroportul Otopenl: 
din București, președintele Comite
tului de Stat al Planificării. Maxim 
Berghlanu a fost condus de Htnlllan 
Dobrescu, ministru secretar de ștntv 
prim-vlcepreședtnto al Comitetului 
de Stat al Planificării, și aill mem
bri al conducerii C.S.P. >

A fost de fata Iso Njegovan. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia In Bucu
rești.

wiiiy Bran®: Intrarea în vigoare a tratatelor încheiate 
cu II. R. S. $. și Polonia va avea o influență favorabilă 

asupra situației din Europa
29 (Agerpres).— în- 

’ acordat,. ; televiziunii 
ungare, reluat de agenția M.T.I., can
celarul R.F. a Germaniei, Willy 
Brandt, a spus că, după părerea sa, 
mirarea in vigoare a tratatelor în- 
cheiaie dc Il.l-’.G. cu UJLS.S. și Po
lonia va ave» o influență favorabilă 
asupra situației din Europa. „în afa
ră de Îmbunătățirea relațiilor bilaie- 
ralc — a relevat el — vor fi și alte 
urmliri. ,Pentru R.F.G. va fi posibil să 
stabilească, în, mod treptat, dar după 
părerea mea rapid, relații normale 
cu țoale statele parUelpanto ta Tra
tatul de Ia Varșovia. In al doilea 
rind, ratificarea tratatului cu U.R.S.S. 
va deschide calea spre Intrarea In vi
goare a acordului cvadriparlit asupra 
Berlinului occidental. In al treilea 
rind, se vor crea noi poslbiiitâțl pen- 
Ira pregătirea multilaterală a confe
rinței gencral-europcne in problemele 
securității și colaborării.

Consider — a spus Willy Brandt — 
cft cel mal just or fi să se organizeze 
Ia Ildslnkl — acolo unde au avut loc 
deja multe - tratative bilaterale — 
o întrunire a șefilor tuturor misiuni, 
lor diplomatice, mal precis al mlsiu-

conferința general-eurojx»ană
nllor acelor state care vor participa 
la conferința genoral-curppcană 
pentru discutarea ordinii de zl șl a 
modului cum va decurge conferința.

TURCIA
VIETNAMUL DE SUD

Cred, n adăugat el, că ar fi posibil 
să sc discute șl conținutul unor pro
iecta de.hotărtri .ce vor fl luate.

Ro'cri:idu-(îe la evoluția relațiilor 
dintre R.F.G. șl R.D.G., canctiarul 

> Brandt a relevai cft a foat firi 
cheiat primul tratat do stat 
acordul privind traficul — șl a- 
cesta este un eveniment Impor
tării. Pa viitor, a spus el, dorim 

■Bă purtăm tratative — așa cum au 
declarai puMc ambele pftrțl — des
pre poslblUtățlte de reglementare ln 
spiritul coexistentei „în această pro
blemă, domnul^ Honecker șl cu mine 
am fficat declarații foarte apropiate", 
a arătat Willy Brandt. H a mențio
nat „că mal rfiniîn destule dificul
tăți. Dar dacă comparăm situația cu 
uni! precedent!, trebuie să spun că și 
în acest domeniu s-a făcut un pas 
și mergem într-o direcție justă".

*
BONțl. Guvernul federal a prezen

tat din nou luni opoziției U.C.D.— 
U.C.S. o ofertă de a organiza, alegeri 
anticipate pentru Bundestag, Jneă 
înaintea vacanței de vară a iraMî- 
meniulul. Purlătorai do cuvint oficial 

, ai guvernului vest-german, Conrad 
Ahlers, a subliniat, In același Bmp. In 
cursul unei conferințe de presă, ho- 
tărirea cancelarului Willy Brandt de 
a. nu se retrage de la conducerea gu
vernului șl de a rimlne în funcție 
plita ln toamna amilul 1073, ln cazul 
ln care un asemenea aranjament nu 
ya putea interveni intre guvern și o- 
pozlție. ,

Programul 
guvernamental 
în dezbaterea 
parlamentului

te.țări și Intereselor acesteia.

petroluluf, cttre-șl
luerârile la Alger, a dat p’ubll-

In fotografie g soldați britanici la locul unei recente explozii inlr-un car
tier al Belfasiului

ANKARA 29 (Agerpres). — Noul 
guvern al Turciei, alcătuit îri urmă 
c.i o eăptămină de premierul Ferit 
Metan, a jxrezcniat htni Adunării Na
ționale programul aău. în discursul 
de prezentare a programului, pre- 
mlenuSl . Ferii Metan ă' declarat că 
primele sale objective rftmln ace
leași reforme cu caracter economic 
care au figurat șl ln platformele gu
vernelor Imediat anterioare. El, a 
menționai. .lri._acest eons , necesitatea 
realizării unor modificări ln legis
lația referitoare Ja domeniul justi
ției, administrației, InvățămlnluluL 
reformei agraro, și agrtaâturîi. , ln 
general, finanțelor și'sistemului. Im
pozitelor. resurselor minerate dte.

. Premierul. Melon a «țbiinlai, totuși, 
caracterul limitat al mandatului gu
vernului său, inuxidt ln toamna anu
lui viitor urmează kă fie . organizate 
in Turcia alegeri generate șl a apre- 
ctaî că obtedtveje propuse reprezin
tă doar prEoritftțl abordabile .în tim
pul po care 11 va avea la dispoziție 
noul cabinet.

Lupte înverșunate în 
orașului Kontum 

1
VIETNAMUL DE SUD SI (Agerpres.) — In zona orașului Kontum 

continuă luptele intre patrioții sud-irietnamezi șl trupele salgoneze. 
Lupte inverțuhate s-au dat in special tn sectoarele de nord ji r.ord- 
vest ale praf ului.

Două foste tabere militare din 
estul orașului șl postul de comandă 
ai blindatelor' diviziei a 23-a a tru
pelor salgoneze au fost ocupate de 
unități ale Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud.

Sectoarele do est și sud-esl ale o- 
rașuiui sînt controlate de forțele 
patriotice. Aeroportul este, de ase-

. ’ ■ • A ' ... : . '• ’ f "

■nenea, controlat do palrioțl. Se a- 
preclazfl că singura zona din oraș 
care prezintă o relativă siguranță 
pentru trupele salgoneze este sta
dionul de fotbal, foloait. șl ca toe do 
aterizare pentru elicoptere. Totuși, 
șl acest stadion a fost lovit dumi
nica de peste o suta de rachete lan
sate de patrioțl.

Noi bombardamente americane 
asupra R. D. Vietnam

INCIDENTE LA BELFAST
‘ BELFAST 29 (Agerprea). — Un 

purtător de cuvint mill Lar din Bel
fast — capitala Irlandei de Nord — 
a anunțai bilanțul final al victimelor 
exploziei bombei care s-a produs • 
duminică dimineața in cartierul ca
tolic al orașului : 6 morii șl 18 răniți. 
De asemenea, s-au, lnreglstrnl apre
ciabile pagube materiale. Poliția a 
reținut dteva persoane suspecte de 
a fl organizat acest aicnlal.

Agenția France Prcsse ■ mențlonra- 
ză, pe de altă parte, că In. decursul 
după-amtezli de duminică slluațla 
hi Belfast a fost, cu excepția dlorva 
incidente minore, calmă.

*
La Belfast a avut Ioc o ședință a 

Comitetului Executiv Național ăl 
P.C. din Irtandâ, In urma căreia a 
fost difuzată o declarație In favoa
rea convocării nelnllrztato a unei 
„Conferințe pentru unitatea"' tuturor ■ 
.foriekKr mjllunlontMo. sub1 egida A- 
«xanțlel do,- luptă pentru drepturi 
civile din Irlanda de Nord, pentru a 
ee ] 
gehi

ÎNCHEIEREA
LUCRĂRILOR

CONGRESULUI
P.C. DIN OLANDA

HAG A S) (Agerpres). — La Am
sterdam s-au tachelaî lucrările celui 
de-al XXIV-Jca Congres al P.C. din 
Olanda. Delegații Ja congres, au au
diat raportul de activitate al Comita
tului Central șl au dezbătut proble
ma resurselor financiare ale partidu
lui. In încheierea lucrărilor congre
sului a fost ales noul Comitet CL'en- 
tral al partidului, avbid In compo
nență 33 de membri și 3 membri su- 
ptoonțL

enara C. C.
al P. C. Italian

ROMA 29 (Agerpres). — Luni s-au 
deschis la Roma lucrările Plenarei 
Comitetului Central si Com fele l cen
trale do control alo P.C. Italian.

Plenara urmează să analizeze ac
tivitatea P.C. Italian după alegerile 
deln 7 mai ax. și repartizarea cadre
lor In organele conducătoare ole; 
partidului;

HANOI 20 (Agerprcs). — Agenția 
V.N.A relatează cft Ministerul Afa
cerilor Externe al Republicii. Demo
crate Vietnam a dat publicității, la 
28 mal. o declarație cu privire ta 
noile bombardamente americano a- 
supra unor zone dens populate da 
pe teritoriul R.D.V. în declarație te 
arată că, la 27 mai, aviația șl navele 
de război americane au continuat să 

. ta . >• -■ . • i

28 mal. o declarație eu privire

bombardeze numeroase localități din 
provinciile Nam Ha. Ninh Binh. 
That Binh. Thrm Hoa. Ngho An. ILa 
Tinh, Quang Binh șl zona Vlah 
J.L'ih. De asemenea, au fost bombar
data numeroase tronsoane ale digu
rilor de pe Fluviul Roșu.

Ministerul de Externe al R.D.V.. 
eo arată In declarat:;.', condamnă cu 
severitate aceste noi acte de război 
ale imperialismului american si cerii 
să se pună capăt Imediat bombar
damentelor. șl tuturor celorlalte ac
țiuni care atentează Sa suveranita
tea șl securitatea Republici* Demo- 
erate Vie'mam.

partidului;

o Solidaritate deplină față 
de poziția guvernului 
Irakian în conflictul 

cu companiile petroliere 
străine

AI VUT-lea Congres arab al 
j desfășoară

citații un comunicat Jn caro 
subliniază că șefii delegațiilor 
țărilor participante exprimă 
sprijinul lor deplin față do „po- ■ 
zlțla justa a guvernului Irakian 
în conflictul eu societățile pe
troliere străine care operează 
pe teritoriul țării șl, in același 
timp, susțin măsurile guvernu
lui de Ia Bagdad pentru salv
gardarea și apărarea drepturi
lor legitime ale țării".

Po de aîtă parte, din Bag
dad s-a anunțat că Secreta- 
rialul Organizației araba a 
țărilor exportatoare de petrol 
(A.O.P.E.C.) a Invitat statele 
membre să participe la o re
uniune extraordinară a orga
nizației, care va avea loc In 
capitala Irakului.- la 17 iunie. 
Reuniunea va ti consacrată 
examinării situației creste ca 
urmare a acțiunilor arbitrare 
ale companiei „Irak Petroleum 
Co" și ale socirtățBor acționare 
ale „T.P.C.", care dețin con
cesiuni In Irak

ea, 
la suia. La 

liul lunii n-
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Potrivit unor 
date oficiale pu
blicate de Minis
terul Muncii al 
Franței, in cursul ‘ ;
anului 1971, șoma- A 6 ■
jul a crescut in 
această țară 
17,4 ■
snrșll 
prilie 1972, numă
rul loial al șome
rilor din Franța 
se ridica Ia circa 
53a oao.

în fotografie : 
Muncilor! din sub
urbia ‘ pariziană 
Si. Dents demon- 
sirind impolriva 
șomajului, pen
tru crearea de noi 
locuri de muncă.

relevă necesitatea de a se 
pil internării dețlnuțllor 
judecată șl fftrft o 
zfitoare șl cheamă la Infringerea ln- 
OBrcftrKor do a provoca o «sciziune a 
forțelor anllunfontete. > P.C. din Ir
landa cheamă, totodată, la realizarea 
grabnică a unor tranaformări detno-

■ erotice ln Irlanda de Nord și la 
crearea imul, front, unit al oarr.cnl’or 
muncii. Indiferent da convingerile 
lor ptflHlce.

HUri .purlăior de cuvint al Minis
terului de Externe al ILPJJ. 

Coreene a dat publicității o decla
rație care condamnă extinderea 
bombardamentelor americane asu
pra teritoriului R.D. Vietnam, trans
mite agenția A.C.T.C. împreună cu 
minarea porturilor R. D. Vietnam, 
de? constituie o Încălcare, flagrantă 
a suveninltățil ?i securității R.D. 
Vietnam, a principiilor de bază alo 
dreptului Internațional. S.U.A. tre
buie să pună capăt definitiv tuturor 
actelor de escaladare a războiului — 
bombardamentelor. minării sl bloca
dei — șl sft-șl retragă fără întlrzse- 
re trupele din Întreaga Indochlnft 
— Vietnamul do sud. Cambodala si 
Lac®—subliniază dectaraUa coreeană.

PHENIAN 29 (Agerpres). — La: 
Phenian a fost dată publicității de
clarația comună cu privire la vizita; 
Jn R.P.D. Coreeană a președintelui 
Consiliului Revoluționar Suprem,ui' 
Republici! Democratice Somalia. Mo-, 
htuned Siad Barre, șl convorbirile, 
avute cu Klm Ir Sen. șeful stalului,- 
președintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene. Părțile și-ou ex-, 
primat satisfacția Jn legătură cu dez-j 
voltorea relațiilor de colaborare prie- • 
tenească și au căzut de ecord eă le- 
dezvolte In continuare ln toate dome-i 
nllle — politic, economic si culturaL* 
Dedrurațla condamnă recenta blocadă- 
a porturilor R. D. Vietnam de către1 
guvernul S.U.A. și inlen.-.iRcare.i, 
bombardamentelor asupra Întregului, 
teritoriu al acestei țări, subliniind că 
trebuie retrase imediat toate trupeleF 
agresoare din Vietnamul de sad, 
Cnmbodgla șl Laos.

Klm Ir Sen a acceptat invitația de 
a fece o vizita în Somalia.

0 Consiliul Poporului ai Siriei a 
aprobat o rezoluție carecondam- 

nft escaladarea agresiunii S.U.A. In 
Vietnam sl minarea de către forțele 
americano a porturilor Il-D. Viet
nam.nlsla nu căzut de acord să întreprin

dă Împreună Inițiative in scopul 
pregătirii unei conferințe asupra 
problemelor acestei regiuni.

Șefii de stat africani 
membri ai Comisiei 0.UJL, 
iruărcinală șfi medieze In diferen
dul dintre Guineea șl Senegal, s-au 
reunit in capitala Liberiei'. Din co
misie fac parte șefii de stat al Al
geriei, Camerunului, Liberie!’,’ Nige
riei, Republicii Mali și Etlojilel. Par
ticipă șl șefii de stat gulnecx șl sene.- 
galbz-,..

Ghana și Etiopia își rea
firma opoziția comuna fața 
de politica apartheidului, 
precum șl hotftrirea de a sprijini In 
continuare lupta popoarelor africane 
aflate încă sub dominație străină, 
menționează' comunicatul dat publi
cității la Acera, în urma convorbiri
lor care au avut loc In capitala ffha- 
neză intre Împăratul Etiopiei, Ilalle 
Selassie' I șl șeful, 'statului ghanez 
colonelul IfpmUus Âchcampong.

'i

1 
J.

pune capăt intensificării dlvcr- 
,. ițelor rtillgtoasc, care duc, inovl- ’ 
labil, spre rftzbol c!vU“. Declarația

sS ridice nivelul reprezentări'

REDACȚIA. ȘT ADMINISTRAȚIA : București, Plata IMniell, TeL 17 ea 10. 17 co si
Calea GrlvilcLnr.

libanez
BEIRUT 3J (Agefpres). — După 

anunțarea de căi re premierul 11- 
banez,1 Saeb Salam; a componenței, 
noului,său cabinet — ai doilea sub 
actuala învestitură a președintelui 
Suleiman Frângleh, la Beirut este, 
așteptată prima reuniune a cabi
netului la care se va adopta decla
rația do politica generală.,

în fața noului 'guvern «Iau, In pre
zent. sarcini politico șl economice , 
dificile legate de controversatul 
proiect de lege privind statutul dife
ritelor partide șl grupări . poUlicc, 

. combaterea Inflației șl a creșterii 
costului vieții, măsuri socialo deve
nite necesare, situai fa din Orientul 
Apropiat.

M.S.E. al Peruluia p^- 
blldtățil un comunicat ln care ,se 
arată cft delegația peruană la lucră
rile Consiliului permanent ol Organi
zației Stolelor Americane.' ce se va 
reuni miercuri Ja Washington, va 
prezenta o propunero cerind ridica
rea interdicției impuse slaietor mem
bre de a-șî normaliza rclațiUe cu 
Republica Cuba.

Ciu En-loi, Consi
liului de SlaL al R.P. Chineze, l-a 
primit pe Yavhlml Funii, membru 
al Camerei Inferioare a Dietei japo
neze, care se află ln vizita la Pekin. 
(China Nouă).

Mu luat sfîrșit lucrările
celui de-al ZH-lea Congres 
al U.T.C. Dimltrovist La, ^ 
dința de Închidere a toat cuvîntul 
Todor Jivkov, prlm-secretar al C.C. 
al P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat.

KI XVUI-lea Congres in
ternational de chirurgie a 
fost .d«iclds Ia Romă dc către pre
ședintele Republicii Italiene. Gto- 
vhnnl Leone. La această prestigioasă 
manifestare lnu parte peste. 1 OM de 
chirurgi din 60 de .tari ale lumii.

India și Pakistanul > 
ajuns La o Înțelegere privind Înceta
rea reciprocă a propagandei ostile 
prin radio și televiziune. (T.A.S.S.).

Aproximativ 12 000 de 
negri an participat la Wa
shington la un marș do pro
test Lmpotriva politicii de apartheid 
practicată , de; guvernele rasiste din 
Republica Sud-Afrlcană și Rhodesia, 
precum șl împotriva politicii colonia
liste a Portugaliei.

Minorii de la societatea 
„Hunosa" din Istoria (Spa
nia) au încetat lucrulln 
de protest Împotriva: măsurilor pre
care de securitate a muncii, după ce 
vineri do! mineri au ■ murit surprinși 
In subteran, ca urmare a unei sur
pări în 1071 s-au înregistrat 2 (MO 
do accidente mortale, de patru ori 
mal multe, comparativ cu anul 1933.

Guvernele B.P. Polone și 
Republicii Costa Rica au h°- 
tfiris să ridice nivelul reprezentan
țelor lor diplomatice la rang de am
basadă, anunță agenția P.A.P.

Președintele Consiliului 
Revoluției și prim-midstru 
al nigeriei, Honari Boume- 
diene, a sosit la Conakry 
In cadrul unei vizite oficiale. Șeful 
statului algerian va avea Întrevederi’ 
cu președintele Guineei, Sekou Tourd.

Prima IntUnlre a artiștilor 
plastid din America Latină, 
lo care au participat reprezer.- 
tcntl din Argentina, Brazilia, 
Chile, Columbia. Cuba, Mexic, 
Panama, Peru. Uruguay și Ve
nezuela, s-a desffiiurat fa Tla- 
mna. Intr-Un apel_ adresat oa-‘ 
menilor de ană de pe conti
nentul latlno-americati, partici
panta la intllnlrc au chemat la. 
crearea unei arte ’ autentic 
populare șl au reafirmat soli
daritatea lor cu ■artfalB pfdgra- 
sfati din lumea întreagă.

Comunicatul comun al- 
geriano-tunisian î>uw«c«i |;i 
încheierea vizitei președintelui Habfb 
Bourgulba în Algeria relevă, printre •. 
altele, aprederea celor două părți 
cft Medlterana trebuie să fie „o mare 
a păd! șl securității". Algeria șl Tu-

, ' fat. fi V fa
hliri- 1wlTad rltil

Explozie la „Philips". ln 
• cursul, zilei .de duminică, ln localu
rile de la Arnhem ocupate de cu
noscuta firmă olandeză „Philips" tt-n 
produs explozia unei bombe..Totoda
tă s-a, anunțat cft In clădirea firmei 
do la Amsterdam a fost descoperită 
o altă bombă.

99^
Războiul „c’odului"

— denumire sub care 
este cunoscut conflic- 
.tul dintre Islanda si 
Anglia in problemele 
pescuitului — reține 
de pe acum atenția 
presei londoneze^ "dețl 
in mod practic intra
rea in vigoare a limi
tei de 50 de mile, pinii 

, la care guvernul islan
der a hotărlt să-ți ex
tindă dreptul exclusiv 
dc pescuit, va avea lac 
abia la 1 septembrie.

încă de anul trecut, 
guvernul Islandei ți-a 
făcut publică Intenția 
de a extinde zona re
zervată exflusiv nave
lor sale, știut fiind că 
peștele constituie prin
cipala sursă de veni
turi a iitandcrilof. Or, 
pescuitul marii; de că
tre alte țări ar provo
ca Islandei .serioase 
dificultăți ’economice. 
Dar argumentele is- „ U^IK
fandeze n-au convins pescuit britanice0.

;O: serie de țâri occl-7 ...... ' ’
dcntale Anglia, ,_____ _
R.F.G., Danemarca, fără echivoc. Ministrul 
Norvegia — ale căror Ulandez al pescuitului,

codului44
nave pescuiesc in mod Ludvik Josefsm. a de

clarat, Intr-un interviu 
acordat ziarului suc- 

„GOTEBORGS- 
POSTEN”. că in cazul 
unei asemenea măsuri 
tara, sa „iți va apăra 
noile limite de pescuit 
cu nacele ți cu avioa
nele0.

In această atmosfe
ră incordată a avut loc ., 
zilele trecute o primă 
rundă de negocieri in
tre reprezentanții gu
vernelor Angliei ți 
Islandei care s-a în
cheiat fără rezultate 
practice. . Cele două 
părți, relevă declara
ția publicată la sfinți
tul convorbirilor. sa 
vor tntllni din nou

repufal in jurul coas
telor Islandei. Mal __
mult, ele i-au simțit dez 
încurajate de guver- ,"”■ 
nul englez, care, la 
tratativele de la Bru
xelles, a cedat „celor 
țase“ dreptul de a pes
cui in apele sale teri
toriale o anumita pe
rioadă de timp, ca o 
condiție pentru accep
tarea candidaturii bri
tanice .la Piața co
mună.

Incerclnd să pună 
surdină revendicărilor 
Islandei asupra extin
derii 'apelor teritoriale, 
reprezentanții tfaule- 
lor britanice au decla
rat cd nu cor respec- . . ........... ..
ta, după 1 septembrie, • luna uHtoare. lielevlnd 
zona de 50 de mile, iar câ este necesară con
clavul „FINANCIAL 
TIMES0 relata că 
,Klarina regală ar pu
tea fi folosită pentru 
a proteja navele de 

\ 1. . La
aceste amenințări, răs
punsul Islandei a fost

tinuarea negocierilor, 
ziarul ..TIMES" subli
niază cft „aceasta este 
singura cale rezonabi
lă pentru solutionarea 
conflictului".

N. PLOPEANU 
Londra,
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